Project review
Parkeergarage C-Ro Ports te Zeebrugge

Projectomschrijving

Projectdetails

Het parkeergebouw in Zeebrugge is een multi-storage
parking voor het tijdelijk stockeren van nieuwe voertuigen die
bestemd zijn voor de Engelse markt.

 Project: Parkeergarage C-Ro Ports voor nieuwe
voertuigen
 Plaats: Zeebrugge
 Systeem: Triflex ProDetail en Triflex Reibeplastik 2K
 Eigenaar: C-Ro Ports
 Applicateur: Blom Flooring Systems
 Opgeleverd: juli 2014
 Uitvoering: de oneffenheden tussen de welfsels van de
tussendekken uitvlakken en afdichten inclusief de
detailaansluitingen.
 Oppervlak: 8.300 m²
 Bijzonderheden: om de hinder tot een minimum te
beperken werden de werken in meerdere fases
uitgevoerd met een korte doorlooptijd.

Aan Triflex werd gevraagd om een oplossing te bieden om
de kritische details van de tussendekken af te dichten en te
beschermen.
Gezien de opbouw van de parking is er na intensief overleg
een economische oplossing gevonden. De geboden
oplossing werd door de opdrachtgever eerst uitvoerig getest
voor een periode van anderhalf jaar.
De oplossing bestond erin de kritische details af te dichten
met Triflex ProDetail. Ter hoogte van de voegen werd er
eerst een uitvlakking voorzien met een sneldrogende mortel.
De rest van het vloeroppervlak werd voorzien van een
beschermende coating met Triflex Reibeplastik 2K.
Na de testfase bleek de geboden oplossing een juiste keuze
te zijn voor de opdrachtgever. De werken werden in een
periode van 8 weken uitgevoerd.

Projectfoto’s

Situatie voor aanvang van de werken.

Plaatsen van de Triflex ProDetail.

Situatie van de voegen voor aanvang van de

De voegen worden uitgevlakt met een

werken.

sneldrogende mortel.

Plaatsen van de Preco Cryl Reibeplastik 2K.

Het resultaat!

Triflex Preco Cryl Reibeplastik 2K








Elastisch
Uv-bestendig
Slijtvast bij mechanische belasting
Bestendig tegen alkalische stoffen
Kleurvast
Koud appliceerbaar
Door de grove korrel ontstaat een stroef oppervlak

Triflex ProDetail systeem
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Naadloos
Snel uithardend
Zeer weersbestendig (UV, IR)
Goede hechting op uiteenlopende ondergronden
Elastisch en scheuroverbruggend
Hoge mechanische weerstand en slijtvast
Duurzaam
Mechanisch belastbaar
100% hydrolysebestendig

1Ondergrond
2 Primer (enkel bij beton)
3 Preco Cryl Reibeplastik

