Project review
Renovatie parkeerdak Ikea Anderlecht

Projectomschrijving
Bij de renovatie van het parkeerdak ging er veel aandacht
naar de details.
De bestaande afdichting diende verwijderd te worden.
Hiervoor werden diverse technieken (strippen, schuren,
stofarm kogelstralen en naschuren) gebruikt om een goede
voorbereiding van de betonnen ondergrond te bekomen. Na
deze voorbereiding was het noodzakelijk om een deel van
het vloerveld uit te vlakken om geen waterstagnatie te
bekomen. Dit was immers een wens van de opdrachtgever.
De keuze voor het te gebruiken instrooimateriaal was van
groot belang gezien de parking druk bereden is. Op een
drukke dag al snel 17.000 bezoekers. Een deel van de
parking wordt bereden door vrachtwagens. In het
parkingproject werden diverse dilatatieprofielen van Migutan
geplaatst om alle zetting goed te kunnen opvangen.
Het eindresultaat mag er wezen: een gerenoveerde
parkeervoorziening en een gereorganiseerd bestaand
gedeelte waarop iedere bezoeker weer veilig en comfortabel
kan parkeren. Er werd veel aandacht gespendeerd aan een
voldoende SRT waarde (antislip).
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Project: Renovatie parkeerdak Ikea
Plaats: Anderlecht
Systeem: Triflex PDS-T & PDS-R
Opdrachtgever: Ikea
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
Opgeleverd: november 2011
Uitvoering:Triflex gewapend systeem voor dakparkings en
hellingbanen.
 Oppervlak: 10.600 m²
 Bijzonderheden: duurzaam, volledig gewapend, naadloos,
veilig en comfortabel.

Projectfoto’s

Situatie voor renovatie

Afwerking aan de opstand

Plaatsen van het gewapend
waterdichtingsmembraan

Afwerking van de details

Afgewerkte parking

Afgewerkte hellingbaan met Triflex PDS-R
systeem

Triflex PDS-T systeem
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Mechanisch belastbaar
Naadloos
Flexibel
Antislip
Snel uithardend
Zeer slijtvast
UV-bestendig
Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
Benzine, diesel en (rem)olie bestendig
Zelf nivellerend

1 Ondergrond
2 Triflex Primer
3 Triflex ProTect
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProTect
6 Triflex RS 233 gietvloer
7 Triflex vuurgedroogd kwartszand
8 Triflex Cryl Finish 205

