Project review
Dakparking en hellingbaan
Hema te Turnhout

Projectomschrijving

Projectdetails

De dakparking en de hellingbaan van Hema Turnhout waren
afgedicht met een kunststoffolie met daarop een
staalvezelgewapende beton met een dikte van 50 mm.
Ondanks de beperkte ouderdom van de dakparking was
deze aan renovatie toe omdat het beton volledig gescheurd
was en er op verschillende plaatsen waterinfiltratie was.












Gezien de ouderdom van het gebouw was een creatieve en
lichtgewicht oplossing noodzakelijk. Er werd gekozen voor
het Triflex ProPark variant 3 systeem voor de hellingbaan en
voor de dakparking werd een Triflex ProPark variant 1
systeem gebruikt. Voordeel van dit Triflex systeem is dat het
snel realiseerbaar is en een bewezen duurzaamheid heeft.
Het was voor de opdrachtgever dan ook van doorslaggevend
belang dat de renovatie op een snelle en efficiënte manier
kon uitgevoerd worden. Na het aanbrengen van de nieuwe
bitumineuze waterdichting werd het nieuwe microbeton
gestort. Voordeel hiervan is dat de ondergelegen winkels vrij
waren van waterinfiltratie. Na het aanbrengen van het Triflex
systeem werd de parking enkele dagen later al opnieuw
opengesteld voor het publiek.
Resultaat is een duurzame afdichting en een parking met
uitstraling!

Project: Dakparking en hellingbaan Hema
Plaats: Turnhout
Systeem: Triflex ProPark systeem
Opdrachtgever: Warenhuis Turnhout NV
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek
Architect: Saanen architecten Weert (NL)
Opgeleverd: september 2012
Uitvoering: van juni tot september 2012
Oppervlak: circa 2678 m²
Bijzonderheden: snelle uitvoering zodat de klanten hier
weinig hinder van ondervonden

Projectfoto’s

Situatie voor de renovatie

Situatie voor de renovatie - scheurvorming

Afgewerkte hellingbaan met het Triflex ProPark
variant 3 systeem

De dakparking met het Triflex ProPark variant 1

Markeringspijl op de hellingbaan

Afgewerkt project met markeringen

systeem

Triflex ProPark systeem
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Waterdicht
Diesel en (rem)oliebestendig
Naadloos
UV-bestendig
Mechanisch belastbaar
Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
Flexibel
Antislip
Scheuroverbruggend

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex ProPark
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProPark
6 Triflex Deckfloor RS: slijtlaag
7 Instrooimateriaal: Vuurgedroogd kwartszand
korrelgrootte 0,7 – 1,2 mm
8 Triflex Cryl Finish 209

