Project review
Parkeergarage Telenet
te Mechelen

Projectomschrijving

Projectdetails

De betonvloer van de binnenparking werd steeds gladder.
Vooral als er vocht of vettigheid van auto's op het wegdek
kwam. Om ongelukken te voorkomen diende er iets te
gebeuren.

 Project: Parkeergarage Telenet
 Plaats: Mechelen
 Systeem: Triflex CPS-C systeem + afwerking met Triflex
Cryl Finish 200
 Opdrachtgever: Telenet, Mechelen
 Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
 Opgeleverd: augustus 2013
 Oppervlak: 6270 m²
 Bijzonderheden: onderhoudsvriendelijk, UVbestendigheid, snelle beschikbaarheid van de parking

Triflex wist hiermee wel raad. Het beton in de halfopen
binnenparking – die dateert uit 2007– werd voorzien van een
UV-bestendige laag vloeibaar kunststof welke bestand is
tegen het binnenvallende daglicht en antislip biedt.
In juli en augustus 2013 werd de nieuwe klus in de parking
geklaard. Om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen,
moesten de werkzaamheden plaatsvinden in de
zomervakantie.
Om de laag aan te brengen, werd de parking in twee
gedeeld. Vervolgens moest de betonlaag worden
schoongemaakt en daarna gestraald voor de hechting. Toen
werd er een meerlaags coatingsysteem op aangebracht.
Daarin kwam antislipzand en als laatste kwam er een
kleurlak overheen.
De vloer van de parking in Mechelen werd in het grijs
afgewerkt. De antisliplaag voldoet aan alle verwachtingen
van de klant en het is ook een mooi resultaat !

Projectfoto’s

Afgewerkt met Triflex Finish 200

De halfopen binnenparking werd voorzien van

RAL 7038, agaatgrijs

een UV-bestendige laag die bestand is tegen

Afwerking aan de in- en uitrit

binnenvallend daglicht en met voldoende antislip.

Parkeerplaats voor mindervaliden

Laadpunt voor electrische wagens

Triflex CPS-C systee

Triflex CPS-C systeem







Triflex BVBA
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

Afgewerkte parking met belijning.

Bestand tegen benzine, diesel en (rem)olie
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
Antislip
Slijtvast
UV-bestendig

1 Ondergrond
2 Triflex Pox Primer 116
3 Vuurgedroogd kwartszand
4 Triflex Cryl Finish 200

