
Triflex is producent en leverancier van vloeibare kunststoffen voor vloeren en afdichtingsystemen. Al bijna 40 jaar is Triflex gespecialiseerd in 
het afdichten en beschermen van oppervlakken zoals parkeergarages, balkons, terrassen en daken. De systemen zijn volledig gewapend en 
scheuroverbruggend. Kwaliteit staat bij Triflex op nummer één.

Een dubbelwandige opslagtank is voorzien van een goedgekeurd elektronisch detectiesysteem om lekkages te traceren. De bodem van de 
opslagtanks kan gaan lekken door o.a. scheuren aan de boven- en/of onderzijde, lasfouten, mechanische beschadigingen en corrosie. Door 
de werking kan er een opening ontstaan tussen de tank en terp waardoor (hemel)water en zouten de tank kunnen binnentreden. Door deze 
uitzettingscoëfficiënt wordt het risico op corrosie en schades aan de tankbodem verhoogd. Het kan zelfs leiden tot scheuren in de terp. 

Het vaststellen van corrosie aan de onderzijde van een tankbodem is lastig en ook functioneert vaak het leksysteem niet naar behoren. Wanneer dit 
probleem wordt geconstateerd lopen de kosten hoog op. Maar het grootste probleem is dat de veiligheid voor mens en milieu in gevaar komt. Met 
de oplossingen van Triflex voorkomt u deze problemen. 

Ook voor de industrie heeft Triflex veel oplossingen. De chemische resistentie, duurzaamheid (ook onder zware belasting), snelle uitharding
(ca. 45 min) en niet te vergeten de volledig koude applicatie maken dat de Triflex producten bij uitstek geschikt zijn voor het afdichten, 
beschermen en/of het antislip maken van industriële ondergronden.

Triflex specialist in vloeibare kunststoffen

Triflex rekent af met 
tankbodemcorrosie en lekkages

Veiligheid eerst door goede afdichting

Waarom Triflex in de industrie?

- Snelle uithardingstijd
- Hoge chemische resistentie
- Brandveilig
- Koud verwerkbaar
- Waterdicht
- Scheuroverbruggend

- Flexibele afdichting
- Slijtvast
- Naadloos
- Volledig gewapend
- Zeer elastisch

Triflex ProDetail in combinatie met het Triflex Speciaalvlies SK wordt gebruikt voor alle voorkomende aansluitingen. Corrosie en lekkageproblemen 
behoren dankzij de producten van Triflex tot het verleden. Door de koude applicatie is tevens brandgevaar uitgesloten. Met Triflex kiest u voor 
de permanente zekerheid van topkwaliteit. De levensduur is minstens 25 jaar gegarandeerd (ETAG 005) bij normaal gebruik. In de praktijk is de 
levensduur vaak nog langer. De keuze voor Triflex is daarom ook kostentechnisch een verantwoorde investering.

Scheuroverbruggend, afdichten en beschermen



Zekerheid tot in detail. Dat biedt Triflex al ruim 40 jaar als 
producent en leverancier van vloeibare kunststoffen op basis van 
PMMA, EP, PU en UP harsen. Wij werken uitsluitend met erkende 
applicateurs. Deze externe bedrijven zijn opgeleid om met onze 
producten te werken en Triflex bewaakt ook hun kwaliteit. Met 
uitgebreid advies, rapportages en technische ondersteuning zorgen 
ervoor dat wij voor ieder probleem een gerichte oplossing bieden. 

Voor het repareren van beschadigingen aan asfalt of een 
betonlaag, heeft Triflex eenvoudig en zeer snel te verwerken 
reparatiemortels ontwikkeld. Slijtvast en met een uitstekende 
hechting op de meest voorkomende ondergronden. De mortels zijn 
bovendien blijvend flexibel en kunnen de werking van bepaalde 
ondergronden opvangen en kunnen elementen mee worden 
verlijmd aan de ondergrond. Door de snelle uithardingstijden van 
circa 45 minuten kunt u snel de werkvloer weer betreden.

Meer informatie op www.triflex.nl

Triflex beschikt over een lange lijst aan chemische bestanddelen 
waartegen de Triflex systemen bestand zijn. Wanneer u een 
afdichtingsuitdaging hebt, maar niet bekend is welke substanties 
zich in welke concentraties voordoen, dan kan Triflex een monster 
afnemen en dit laten testen in het Triflex laboratorium. Zo bent u 
ervan verzekerd dat het systeem dat wij adviseren gegarandeerd 
geschikt is voor het af te dichten oppervlak.

Zekerheid tot in detail

Repareren asfalt of betonlaag

Chemische resistentie
uitvoerig getest

Triflex BV
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info@triflex.nl
www.triflex.nl

Dankzij de flexibiliteit van de Triflex 
systemen worden bewegingen 
opgevangen.


