Project review
Dakparking en hellingbanen
Delhaize Marengo te Luik

Projectomschrijving

Projectdetails

De dakparking en de hellingbanen van Delhaize Marengo
werden in het verleden afgedicht met gietasfalt. Er werd op
verschillende plaatsen waterinfiltratie vastgesteld zodanig
dat men naar een nieuwe oplossing diende te zoeken.












De bestaande dakbedekking werd verwijderd en de
betonnen ondergrond werd gefreesd. Er werd een nieuwe
microbeton van 50 à 60 mm gestort. Er werd gekozen voor
het Triflex PDS-R systeem voor de hellingbanen en voor de
dakparking werd een Triflex PDS-T systeem gebruikt.
Voordeel van dit Triflex systeem is dat het snel realiseerbaar
is en een bewezen duurzaamheid heeft .
De bestaande afwateringspunten werden behouden en er
werden nieuwe afvoeren uit RVS op maat gemaakt. Deze
werden bij het storten van het beton mee ingewerkt. Gezien
de oppervlakte en de opbouw werden er tevens nieuwe
Migua dilatatieprofielen ingewerkt.
Het was voor de opdrachtgever van doorslaggevend belang
dat de renovatie op een snelle en efficiënte manier kon
uitgevoerd worden.
Resultaat is een duurzame afdichting en een parking met
uitstraling!

Project: Dakparking en hellingbaan Delhaize Marengo
Plaats: Luik
Systeem: Triflex PDS-T en PDS-R systeem
Opdrachtgever: Delhaize
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek
Studiebureau: Grontmij
Opgeleverd: september 2012
Uitvoering: van juni tot september 2012
Oppervlak: circa 2000 m²
Bijzonderheden: De dakparking werd volledig gesloopt en
gerenoveerd met een compleet nieuwe opbouw.

Projectfoto‘s

Bestaande draagconstructie na het verwijderen

Bestaande draagconstructie

Nieuwe beton en detailafwerking inrit hellingbaan

van het gietasfalt

Uitrit hellingbaan afgewerkt met het Triflex PDS-R

Parking met markeringen

Afgewerkte parking met het Triflex PDS-T systeem

systeem

Triflex PDS-T 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 ProTect
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProTect
6 Triflex Cryl RS233 slijtlaag
7 Instrooimateriaal: Vuurgedroogd kwartszand
korrelgrootte 0,7 – 1,2 mm
8 Triflex Cryl Finish 202/205

