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RENOVATIE PARKEERDAK NBD BIBLION
Zoetermeer, december 2022

NBD Biblion in Zoetermeer beschikt over 
een geïsoleerd parkeerdak. 8 jaar geleden 
werd deze vanuit nieuwbouw voorzien van 
een vloeibare kunststof welke niet geschikt 
bleek voor deze toepassing. De extreme 
thermische werking in het dek zorgde 
voor veelvuldige scheurvorming, waardoor 
inwatering kon ontstaan. Daarom was 
renovatie van belang. De opdrachtgever 
koos voor zekerheid, en de producten van 
Triflex werden gebruikt!  

DE UITDAGING

In het parkeerdak was in de loop van de jaren veel 
scheurvorming ontstaan, wat zou leiden tot inwatering. 
De renovatie moest een volledige waterdichting van het 
parkeerdak kunnen garanderen. NBD Biblion is namelijk 
een organisatie voor bibliotheken en scholen. In het pand is 
daarom veel fysiek drukwerk aanwezig, waardoor een volledige 
waterdichting essentieel is.
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Vragen  of meer 
informatie?

We horen  het graag!

PARKEERDAK 
SCHEURVRIJ EN 
WATERDICHT

DE OPLOSSING

Het Triflex ProPark systeem bood de oplossing bij deze reno-
vatie. Dit systeem bevat een volledig gewapend membraan 
welke de werking en scheurvorming kan opvangen, zodat het 
parkeerdak waterdicht blijft. Het Triflex ProPark systeem biedt 
daarnaast ook bescherming tegen de meest extreme weersom-
standigheden. 

HET PROCES

Erkend Triflex applicateur Meekelenkamp Kunststof Techniek is 
hiermee aan de slag gegaan. Zij hebben al vele parkeerdaken 
succesvol voorzien van Triflex systemen, dus zij waren een 
geschikte partij voor de applicatie bij NBD Biblion. 

Allereerst is de bestaande afwerking volledig verwijderd. 
Vervolgens zijn de ondergrond en details hersteld. Daarna kon 
het Triflex ProPark systeem inclusief nieuwe dilatatieprofielen 
worden aangebracht. 

HET RESULTAAT

Het resultaat is een mooi gerenoveerd parkeerdak zonder 
scheurvorming en met een volledige waterdichting. Het 
parkeerdak kan weer jarenlang mee! De opdrachtgever en alle 
andere betrokken partijen zijn tevreden over het resultaat. 
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