
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectdetails Projectomschrijving 

Veiligheidsmarkering Amsterdam  
Project review

 
  

Om de veiligheid van de dakdekkers te kunnen garanderen 
op de daken van een groot aantal wooncomplexen  in 
Amsterdam Zuid Oost, zijn er veiligheidsankers aangebracht. 
Aangezien het hier om hellende daken met een PVC-
dakbedekking gaat, werd er als extra veiligheidsvoorziening 
een antislip looppad gevraagd. 

Een duurzame antislip oplossing diende tussen de 
veiligheidsankers te komen waar de dakdekkers zich over 
kunnen begeven zonder uit te glijden. Dit omdat de PVC-
dakbedekking erg glad kan worden tijdens neerslag en vorst. 
Bovendien betreft het hier een hellend dak, waardoor de 
risico’s op valgevaar groter is.  

Voor een oplossing met Triflex Cryl SC 237 is gekozen 
omdat het een eenvoudig aan te brengen en makkelijk 
product is. Een duidelijke lijn met een goede antislip die als 
looppad dient. De wens was om een brede baan aan te 
brengen en de veiligheid van dakdekkers te kunnen 
garanderen en te optimaliseren.  

Voor een duurzaam, voldoende antislip looppad op daken! 

 Project: Veiligheidsmarkering op daken   
 Plaats: Amsterdam Zuid Oost 
 Systeem: Triflex Cryl SC 237 
 Opdrachtgever: VTD Nederland B.V.   
 Applicateur: J.L. Kunststoffen 
 Opgeleverd: September 2010 
 Uitvoering: Een hellend dak met PVC-dakbedekking 
 Oppervlak: 800m¹ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectfoto‘s  

 Rechtstreeks aan te brengen op verschillende dakbanen, 
zoals SBS, APP en PVC 

 Antislip, dus geschikt als looppad voor 
onderhoudsdiensten 

 Rolapplicatie, na 30 minuten beloopbaar 
 Het gehele systeem is koud verwerkbaar en daardoor 

worden de risico’s van brand op daken vermeden 
 Noodzakelijk vluchtwegen en looppaden kunnen 

eenvoudig in een afwijkende kleur met een antislip 
structuur worden gerealiseerd 

 Duurzaam 
 Kleurvast 

Triflex Cryl SC 237 

 
 
Triflex BV 
Postbus 40128 
8004 DC Zwolle 
Tel. 038-4602050 
Fax 038-4603857 
info@triflex.nl | www.triflex.nl 
 
 
Triflex België 
Diamantstraat 10/301 
B-2200 Herentals 
Tel. +32 14 75 25 50 
Fax +32 14 75 26 14 
info@triflex.be | www.triflex.be 
Een onderneming van de Follmann Groep 

Het dakoppervlak voor het aanbrengen van de 

veiligheidsmarkering 

Afplakken van het oppervlak Triflex Cryl SC 237 aanbrengen met een 

vachtroller 

Voldoende laagdikte gebruiken voor een volledige 

uitharing 

 

Het eindresultaat – met het vloeibare product is het 

mogelijk om langs alle dakdetails te gaan 

Het eindresultaat ! 

  

  

 

 


