Balkons, terrassen en galerijen

KLEURRIJK WONEN

Kleurrijk wonen

PRACHTIG
VERFRAAID,
DUURZAAM
BESCHERMD
Balkons, galerijen, terrassen en wandeldekken hoeven
niet saai te zijn. Met de vloeibare kunststofsystemen
van Triflex krijgen ze een aantrekkelijk, kleurrijk uiterlijk.
Helemaal afgestemd op uw wensen en hoogwaardig
beschermend. State-of-the-art-technologie staat borg
voor een uiterst duurzaam resultaat.

Het visitekaartje van elk
bouwwerk
Leefruimten buitenshuis verlenen gebouwen en woningen een
krachtige toegevoegde waarde. Comfort, sfeer, veiligheid en
beeldkwaliteit zijn sterk bepalend voor de beleving van een
gebouw. Triflex biedt een veelzijdig palet aan tinten, motieven en
structuren. Voor elke look en iedere metamorfose. Daarnaast zijn
er ook systemen voor markeringen, isolatie, antislip, waterdichting
en ophoging.

Futureproof, tot wel 25 jaar
De lange termijn kwaliteit van Triflex, ons DNA, is al bijna 40 jaar
succesvol. Dat geldt ook voor productie, service en applicatie.
De gemiddelde levensduur van Triflex systemen is maar liefst 25 jaar.
U doet een investering, die zich ook op de lange termijn meer dan
terugverdient.

De juiste mix van kwaliteiten
Triflex systemen beschermen duurzaam tegen mechanische
belasting en weersinvloeden. Ze zijn volkomen naadloos en
waterdicht, en hechten perfect op vele ondergronden. De diverse
systemen zijn scheuroverbruggend en bewegen flexibel mee. Jaar
in, jaar uit.

Snel en veilig te verwerken
Triflex wordt in meerdere lagen vloeibaar aangebracht. De ondergrond
wordt als een tweede huid omsloten, inclusief de detailleringen.
Het uitharden gaat zeer snel, wat overlast en wachttijd voorkomt.
Door de veilige koude applicatie is brandgevaar vrijwel nihil.

Scheuroverbruggende
systemen
Oppervlakken hebben het vaak zwaar te verduren. Voortdurende
belasting en werking kunnen makkelijk krimpscheuren
veroorzaken. Reparaties achteraf zijn prijzig en vaak niet afdoende.
Met een scheuroverbruggend systeem van Triflex zijn dergelijke
problemen niet aan de orde.

ZE ZIJN VOLKOMEN
NAADLOOS EN
WATERDICHT, EN
HECHTEN PERFECT OP
VELE ONDERGRONDEN
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DUURZAAMHEID
VAN PRODUCTEN IS
BEWEZEN
Tien jaar garantie
In de afgelopen 40 jaar is de duurzaamheid van onze producten
bewezen. In veel gevallen kunnen wij u daarom een tien jaar
verzekerde garantie bieden op de volledig gewapende en
scheuroverbruggende afdichtingsystemen, wanneer deze zijn
aangebracht door een erkend Triflex applicateur en jaarlijks
geïnspecteerd worden. Schoonmaak en onderhoud vragen een
minimale inspanning.

Het hele proces zonder zorgen
Advies en technische ondersteuning, service en nazorg, inspectie
en onderhoud: Triflex biedt een totaalconcept zodat u zich geen
zorgen hoeft te maken. In elke fase van het project werken we
graag nauw samen met alle partijen. Werken met Triflex producten
is bovendien een specialisatie. Daarom worden onze systemen
aangebracht door erkende applicateurs.

DE HOGE KWALITEIT
WORDT GEGARANDEERD
Technische goedkeuringen
De hoge kwaliteitsstandaard wordt gegarandeerd door TÜV-gecertificeerd kwaliteitsmanagement en doorlopende
kwaliteitscontrole (o.a. MPA, BBA, UL en FM). De materialen worden vervaardigd volgens DIN en ISO 9001.
Nieuwe systemen worden uitvoerig getest.

ETAG 005 CE markering
Triflex ProTect, ProTerra en ProDetail hebben de hoogste classificatie volgens de Europese Technische goedkeuring
(ETAG 005) voor vloeibare afdichtingsystemen. Duurzaamheid, sterkte en brandwerendheid voldoen aan de
hoogste standaard. Hierdoor is de verplichte CE-markering mogelijk, die informatie geeft over de totstandkoming
van het product. Ook is dit een garantie dat fabrikant en toeleveranciers voldoen aan de EG-richtlijnen.
-

Verwachte levensduur: categorie W3 (= 25 jaar)
Temperatuursinvloed laag: categorie TL4 (= -30ºC)
Temperatuursinvloed hoog: categorie TH4 (= +90ºC)
Begaanbaarheid: categorie P4 (= bijzondere klasse voor o.a. daktuinen)

Bewust zorgen voor morgen
Verantwoord ondernemen krijgt hoge prioriteit. Triflex is DIN- en ISO 9001-gecertificeerd en produceert volgens de
Milieu Management Standaard ISO 14001. We omarmen de principes van REACH, de Europese verordening voor
chemische stoffen, en Responsible Care®. Dit programma voor de chemie is gericht op voortdurende zorg voor
gezondheid, veiligheid en milieu.
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CREËER ZELF DE
GEWENSTE LOOK,
PASSEND BIJ HUISSTIJL
EN SIGNATUUR
Kleur en sfeer voor de leefomgeving

Triflex Creative Design
Terrassen, balkons en inkomgebieden zijn een verlengstuk van de
leefomgeving. Kleur en decoratie spelen er een grote rol bij de
afwerking. Met Triflex Creative Design realiseert u vloeren met
een uniek eigen gezicht. Met veel effecten, van tegelpatronen
tot een logo of vloertekst. Ook deze afwerking is duurzaam
weerbestendig.
Balkon & Terras Studio
Met deze ontwerptool creëert u zelf de gewenste look voor
uw object, passend bij huisstijl en signatuur. Klassiek, modern,
authentiek of opvallend. U heeft alle vrijheid om uw ideeën uit te
proberen en vorm te geven. U vindt de Balkon & Terras Studio op
onze website.
Triflex ophoog- en isolatiesysteem
Isolatie is een belangrijk thema. Het vermindert energieverbruik,
dempt omgevingsgeluid en verbetert het wooncomfort. Ook draagt
het bij om een werk CO2 -neutraal te maken. De afwerking van het
Triflex ophoog- en isolatiesysteem is waterdicht, licht en naadloos.
Door middel van isolatiepanelen in verschillende diktes zijn
hoogteverschillen eenvoudig te overbruggen. Bovendien beschermt
het systeem de onderliggende constructie.

BESTAND TEGEN
VOCHT, UV-STRALING EN
CHEMICALIËN
Residentie Byblos

Nivellering en kracht, jarenlang verzorgd
Een renovatie biedt de ideale gelegenheid om verbeteringen door te voeren. Bij Residentie Byblos in Oostduinkerke
was daar alle aanleiding toe. Er was sprake van chloride aantasting van het beton als gevolg van waterinfiltratie.
Bovendien waren de terrassen van eind jaren ’70 niet volledig uitgelijnd en liet de uitstraling te wensen over. Triflex
bood een oplossing in de vorm van het Triflex BFS systeem, afgewerkt met Triflex Colour Design. Dit systeem heeft
een snelle uithardingstijd, is zeer makkelijk te onderhouden en kan tot elke gewenste uitstraling verwerkt worden.
Multifunctioneel BFS
Het Triflex BFS systeem is een naadloze afwerking die zeer geschikt is om oppervlakken betrouwbaar en duurzaam
te beschermen. Na het uitvlakken en het aanbrengen van de opstand werd het BFS systeem aangebracht. Deze laag
hecht volledig aan de ondergrond, is licht flexibel en mechanisch belastbaar. Voor een afgewerkt terras werd een
slijtvaste Triflex Colour Design laag aangebracht die bestand is tegen vocht, UV-straling en chemicaliën. Residentie
Byblos heeft een nieuwe moderne uitstraling gekregen en kan dankzij deze renovatie weer vele jaren vooruit.

Balkons Residentie Meander
Terrassen Residentie Byblos

Residentie Meander

Aanpassing afschot balkons
Bij Residentie Meander in Aarschot kregen de prefab balkons al snel serieuze afwateringsproblemen.
Triflex stond voor de uitdaging een nieuw en zo licht mogelijk hellend vloeroppervlak te realiseren.
Isolatie en ophoging
Mede uit cosmetisch oogpunt werd gekozen voor de Triflex totaaloplossing voor het ophogen en isoleren van
terrassen en balkons. De gekozen afwerking, Triflex Creative Design met gekleurde kwarts en tegeldessin, creëert
een stijlvolle uitstraling die prachtig bij de residentie past. Tegelijk blijft de fraaie, naadloze vloer ook op lange
termijn gegarandeerd waterdicht. Het afschot van de balkons is gecorrigeerd met lichtgewicht isolatieplaten en
afgewerkt met een drukverdeelplaat. Hierop is het Triflex BTS-P systeem aangebracht. In de goot is nieuw afschot
gerealiseerd.
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Alfons Smet Residentie

Isolatie voor de grilligste
vormen
De Alfons Smet Residentie te Dessel is een combinatieproject
van serviceflats en een woon- en zorgcentrum. De terrassen
van het complex zijn bijzonder door de ronde vormen die direct
aansluiten op de groenstroken. Ze geven de buitenruimte extra
sfeer, waardoor bewoners er vrijwel elk seizoen genieten van de
buitenlucht en het groen. Om deze terrassen op een esthetische
en onderhoudsvriendelijke manier af te werken is het Triflex BIS
systeem toegepast. Met dit systeem kon het terras maximaal
geïsoleerd worden. Ook werd de hoogte van het terras aangepast
aan de hoogte van de deuropeningen conform de huidige
regelgeving, wat bovendien de overstap van binnen naar buiten
aangenamer maakt.
Triflex BIS systeem
Dit systeem kan relatief eenvoudig worden gebruikt voor de
afwerking van zelfs de moeilijkste hoekjes en details. Opgebouwd
uit meerdere lagen biedt het een complete oplossing om
oppervlakken waterdicht en gewapend te krijgen. Doordat het
een lichtgewicht materiaal is, kan het systeem ook breed worden
toegepast. Het is bovendien in diverse kleurvariaties verkrijgbaar.
Net als alle Triflex producten biedt het Triflex BIS systeem de
garantie van uitstraling en waterdichtheid op lange termijn.

Caserne des pompiers

Grondige renovatie gevel
brandweerkazerne
De gevel van de brandweerkazerne in Luik heeft een grondige
renovatie ondergaan. Ook de balkons zijn ingrijpend gerestaureerd.
De betonnen vloer vertoonde scheurvorming, de waterafvoer
moest worden vervangen. En door indringing van vocht werd zelfs
de draagconstructie aangetast. De hoogste tijd voor een duurzame
oplossing.
Die oplossing vond de opdrachtgever in het Triflex BTS-P systeem.
Daarmee kregen de balkons een volledig gewapende afdichting
die de betonvloer langdurig beschermt tegen mechanische
beschadigingen en weersinvloeden. De toplaag van Triflex Cryl
Satin Finish bracht nieuwe glans aan de brandweerkazerne.

Residentie Erica

Duurzaam veilig en natuurlijk
De terrassen van Residentie Erica te Genk vertoonden meerdere
problemen. Er waren scheurtjes in de verouderde tegels ontstaan.
Bovendien liep het water onvoldoende naar de klokputjes toe. Dit
veroorzaakte waterschade aan de onderzijde van de terrassen.
Door de beperkte hoogte was alleen een dun systeem mogelijk.
Het Triflex BTS-P systeem bleek hier de beste oplossing. Met dit
systeem kunnen waterdichting, afschot en afwerking in een relatief
kleine hoogte gerealiseerd worden.
Triflex BTS-P systeem
Dit is een volledig gewapend meerlaags systeem dat al bij lage
temperatuur kan worden aangebracht. Het is voorzien van UVbestendige, slijtvaste en duurzame eigenschappen en verdraagt
mechanische belasting. Voor dit project werden eerst de tegelvloer
en de onderliggende chape uitgebroken. Met een epoxymortel
werd een nieuw afschot gecreëerd. Er kwamen nieuwe klokputjes
en tenslotte werd het geheel waterdicht gemaakt met het Triflex
BTS-P systeem afgewerkt met een Triflex Colour Design systeem.
Het eindresultaat is een mooie en onderhoudsvriendelijke afwerking.

Neptunus West

Renovatie bij lage temperatuur
Het appartementencomplex Neptunus ligt aan de kust in De Panne
en dateert uit de jaren ‘70. Bij de bouw is gebruik gemaakt van
prefab silexbetonplaten. Door het kustklimaat en het daarmee
gepaard gaande hoge zoutgehalte is chloride ingedrongen.
Betonrot ligt dan op de loer. De eigenaren van Neptunus West
wilden het zover niet laten komen en lieten de terrassen en
traphallen renoveren met het Triflex BTS-P systeem.
De renovatie vond plaats in de winter. Het grote voordeel
van Triflex systemen is dat ze op droge dagen ook bij lage
temperaturen verwerkt kunnen worden. Bij dit project werd eerst
de silex ondergrond uitgevlakt. Het beton werd hersteld en daarna
werden de terrassen afgedicht. Het resultaat is een moderne
grijsgroene vloer die het onderliggende beton vele tientallen jaren
duurzaam beschermt.
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Antislip bescherming voor beton

Kleurrijke coating voor balkons en terrassen

Triflex BAS

Triflex BCS

Balkonvloeren, terrassen en galerijen zijn vaak glad, zeker bij
nat weer. Het Triflex BAS systeem vormt een veilige antislip
vloer, beschermt de ondergrond en oogt decoratief. Is het
oppervlak ongelijkmatig, dan bieden de egaliserende en
scheuroverbruggende systemen Triflex BFS en Triflex BTS-P
uitkomst.

Een decoratieve coating doet heel veel voor kale betonnen
oppervlakken. Triflex BCS verfraait, beschermt tegen
weersinvloeden en vervuiling, en maakt onderhoud veel
gemakkelijker.

Gewapende afdichting voor galerijen en
wandeldekken

Blijvend mooie trappen en bordessen

Triflex BTS-P

Triflex TSS

Dagelijks gebruikte oppervlakken vragen om een uitgekiende
combinatie van afdichten en beschermen. Dit volledig gewapende
en naadloze systeem verlengt de levensduur en beschermt
compromisloos tegen beschadiging en weersinvloeden.
Het vangt werking van grotere oppervlakken flexibel op.
Schijnvoegen en constructieve dilataties worden naadloos in
het geheel geïntegreerd. Antislipstructuur is naar wens mogelijk.

Trappen hebben veel te lijden. Ze zijn echter prima bestendig te
maken tegen intensief gebruik en zware belasting. Triflex TSS
maakt ze mooi, veilig en verlengt de levensduur significant.
Deze applicatie dicht behalve de trap ook hekwerksteunen
en andere constructiedetails naadloos af. Met de slijtvaste
gietmortel zijn oneffenheden makkelijk weg te werken. De
stootkanten kunnen met een metaalstrip worden versterkt

Isolatie balkon- en galerijvloeren

Triflex BIS en BTS-P
Een galerij of balkon bevindt zich soms op een uitstekend deel van het gebouw, als onderdeel van het dak. De isolatie heeft dan speciale
aandacht nodig. Hetzelfde geldt voor inpandige balkons, of loggia’s. De hoogwaardig isolerende systemen BIS en BTS-P dichten naadloos
en waterdicht af, ook de details. Het werk wordt in combinatie met het Triflex BTS-P systeem tegelijk duurzaam beschermd. Bij problemen
met waterafvoer kan een geïntegreerd afschot worden aangebracht. In de Triflex project ontwerpservice voor isolatieprojecten worden uw
wensen en de bouwvoorschriften zorgvuldig meegenomen.

TRIFLEX TSS MAAKT TRAPPEN
MOOI, VEILIG & VERLENGT DE
LEVENSDUUR SIGNIFICANT
Ophogen balkon- en galerijvloeren

Triflex BIS
Voor uitkragende galerijvloeren heeft Triflex een effectieve oplossing. Dit lichtgewicht
(ca. 30 kg) ophoogsysteem dicht vloeren en alle details gemakkelijk, waterdicht en naadloos
af. De drempelhoogte verdwijnt en het werk blijft ook op de lange termijn grondig
beschermd. Dit systeem wordt veel gebruikt in seniorenwoningen en woningen voor mensen
met een beperking. In tegenstelling tot de meestal betongrijze ophoogsystemen is een
scala aan kleurvariaties mogelijk.

Blijvend representatieve wanden en plafonds

Triflex ACS
Vervuiling van de opstanden en de onderkant van de betonconstructies van balkons en
galerijen heeft een negatief effect op de uitstraling. Triflex ACS beschermt langdurig
tegen vervuiling en weersinvloeden. Er zijn tal van tinten te kiezen. De dekkende matte of
zijdeglanzende (scheuroverbruggende) systemen zijn UV bestendig.

Duurzaam beschermend gietvloersysteem

Triflex BFS
Voor bescherming van balkons, galerijen en loopvlakken heeft Triflex BFS dit 100%
waterdichte gietvloersysteem. Het oppervlak is voor zeer lange tijd bestand tegen intensieve
belasting. In combinatie met een Triflex Cryl Finish is onderhoud eenvoudig. Met grote keuze
uit toplagen voor kleur en afwerking.

Snelle renovatie bij vochtproblemen

Triflex ProDrain
Vochtproblemen op balkons, terrassen en galerijen zijn met Triflex efficiënt op te lossen.
De met vocht verzadigde ondergrond hoeft niet eens volledig verwijderd te worden. Triflex
ProDrain ventileert de vochtige ondergrond en beschermt de onderliggende constructie. Na
behandeling kan het Triflex BTS-P afdichtingsysteem worden aangebracht voor duurzame
bescherming.
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