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Antwerps Wielercentrum te Wilrijk
Objektdatenblatt

Projectomschrijving

Projectdetails

Op 30 september 2006 werd in Wilrijk de wielerpiste van het
provinciaal Wielercentrum Antwerpen officieel geopend. Dit
wielercentrum kwam tot stand door een samenwerking van
de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen. Het
sportcomplex beschikt tevens over een BMX-parcours en
een skeeler-ovaal.

 Project: Antwerps Wielercentrum
 Plaats: Wilrijk
 Systeem: Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K, RAL 5015
blauw
 Opdrachtgever: Provincie en Stad Antwerpen
 Aannemer: Gebr. Lasseel, Nazareth
 Opgeleverd: september 2013
 Oppervlak: 260 m²
 Bijzonderheden: een goede balans tussen stroefheid en
vlakheid was van groot belang om kwetsuren bij
valpartijen te minimaliseren

Destijds was er een blauwe verf aangebracht op de vlakke
binnencirkel welke in beton is uitgevoerd. Deze bood echter
onvoldoende antislip waardoor de wielrenners uitgleden.
De opdrachtgever wilde een duurzame oplossing met een
geschikte ruwheid. Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K voldoet
aan deze eisen omdat de coating met de gewenste
stroefheid kan gerold worden.
De bestaande verflaag werd verwijderd door stofarm
kogelstralen. Na het aanbrengen van de primer werd direct
Preco Cryl Rollplastik 2K aangebracht. Bijkomend voordeel
is de kleurvastheid van de coating welke op lange termijn
een duidelijk voordeel zal opleveren.
Triflex biedt ook voor dit project weer een geschikte
oplossing !

Projectfoto’s

De bestaande verflaag werd verwijderd door stofarm

Na het kogelstralen werd de primer aangebracht.

kogelstralen.

Kleurvastheid op lange termijn.

Na het aanbrengen van de primer werd direct Preco
Cryl Rollplastik 2K in RAL 5015 blauw aangebracht.

Goede balans tussen stroefheid en vlakheid.

Afgewerkte wielerpiste.

Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K









1. Ondergrond
Triflex BVBA
2. Primer
Diamantstraat 10/301
3. Preco Cryl Rollplastik
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Elastisch
UV bestendig
Slijtvast bij mechanische belasting
Bestand tegen alkalische stoffen
Kleurvast
Hoge dagzichtbaarheid
Koud appliceerbaar
Fijne korrel

