
“Het resultaat was perfect. Dat hebben we vol-
ledig te danken aan de kwaliteit van de 

producten van Triflex en onze eigen ervaring 
met de producten.” 

Jean-Marie Daumen - zaakvoerder, Travaux & Rénovations

AFDICHTING WATERTOREN VAN JUPRELLE
Juprelle, juni 2019 

In 2018 deed de SWDE (Société Wallonne 
des Eaux) een beroep op aannemer Travaux 
& Rénovations om de watertoren van Juprelle 
(in de buurt van Luik) te herstellen. Voor 
het moeilijkste deel, de herstelling van de
afdichting van het koepeldak, koos de 
aannemer voor de oplossingen van Triflex.

DE UITDAGING

De watertoren van Juprelle is met zijn 50 meter de hoogste in de
regio Luik en één van de hoogste in Wallonië. Naast de reparatie 
van de draagconstructie uit gewapend beton, wat al geen sine-
cure was, bestond de echte uitdaging uit de herstelling van de 
afdichting van het reservoir en het koepeldak op grote hoogte 
(een te behandelen oppervlakte van 285 m²). Daarnaast kreeg 
Travaux & Rénovations af te rekenen met moeilijke weersomstan-
digheden en kwam het op het vlak van de organisatie en de 
veiligheid voor grote uitdagingen te staan. Doordat SWDE de 
oplossingen van Triflex niet kende, had ze bepaalde technieken 
en oplossingen opgelegd. Tijdens de onderhandelingen over het 
dossier wist Travaux & Rénovations zijn klant echter te overtuigen 
om voor de oplossingen van Triflex te kiezen, een aanpak die 
volledig en doeltreffend bleek te zijn.
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‘De SWDE had ons de oplossingen opgelegd die we voor de 
renovatie van de watertoren van Juprelle moesten gebruiken. 
Wij zijn hen gevolgd voor de reparatie van de draagcon-
structie uit gewapend beton, maar niet voor de herstelling 
van de afdichting van het reservoir en het koepeldak. 
Aangezien onze ervaringen met de oplossingen van Triflex 
in het kader van andere ambitieuze projecten, zoals de reno-
vatie van de gevel van de brandweerkazerne in Luik en de 
herstelling van de grote parking van Le Bay Bonnet in Fléron, 
erg positief waren, hebben we de SWDE kunnen overtuigen 

om voor de behandeling van het koepeldak de oplossingen 
van Triflex te gebruiken’, aldus Jean Marie Daumen, zaak-
voerder van Travaux & Rénovations. 

‘De oplossingen van Triflex zijn de beste op de markt voor 
de efficiënte, kwalitatieve, gemakkelijke en professionele 
behandeling van uitdagende oppervlakken’, bevestigt hij. 
‘Zelfs op een hoogte van 50 meter hebben wij de oplossingen
gemakkelijk kunnen aanbrengen.’
 

Een efficiënte oplossing voor moeilijk te behandelen oppervlakken

https://www.facebook.com/triflex.nl/
https://twitter.com/triflexnl/
https://www.linkedin.com/company/triflex-bv/


SERVICE DIE HET VERSCHIL MAAKT

Triflex voert steeds maatwerk uit, ook in het kader van dit project.
‘Alvorens de herstelling van het reservoir van de watertoren aan 
te vatten, heeft Triflex de toestand aan de basis onderzocht en 
de werken van bij het begin opgevolgd. Deze betrokkenheid is 
één van de voornaamste troeven van Triflex’, aldus Jean-Marie 
Daumen. ‘Bij Triflex zijn de ondersteuning, het onderzoek en de 
technische opvolging uitmuntend. Aan elk project gaat heel wat
voorbereiding vooraf, wat het werk van de plaatsers veel gemak-
kelijker maakt. Voor mij is dat een enorm voordeel tegenover 
de concurrentie.’ Tijdens het renovatieproces gaven de adviseurs 
van Triflex praktische tips en stonden ze klaar om hun onberis-
pelijke technische expertise te verstrekken. ‘Onze klant, de 
SWDE, was erg tevreden over het resultaat: een perfect water-
dicht dak’, concludeert de heer Daumen.

OPTIMALE WATERDICHTHEID 

Aangezien de watertoren van Juprelle wordt blootgesteld aan de
klimaateffecten, was er een systeem nodig dat een onfeilbare 
afdichting garandeert. ‘Daarom hebben we voor het afdichtings-
systeem Triflex ProTect gekozen’, zegt Tony Overlaet van Triflex. 
Dit systeem werd ontwikkeld om een absolute waterdichtheid 
te garanderen. Veelvoorkomende problemen bij daken zijn 
scheurvorming door beweging in de onderliggende constructie, 
lekkage door toepassing van verkeerde producten, krimp- en 
plooivorming en aantasting door chemische producten. 

Met het systeem Triflex ProTect vermijden we al die problemen, 
zelfs in het geval van daken met een bijzondere vorm zoals dat 
van de watertoren. De heer Daumen bevestigt dat Triflex ProTect 
en de andere oplossingen van Triflex de beste op de markt zijn 
voor de afdichting van gevels, terrassen, parkeerterreinen en 
moeilijk te behandelen oppervlakken, zoals een koepelvormig 
dak of een erg steile oprijhelling.

EFFICIËNT WERKEN OP EEN HOOGTE

In het kader van deze renovatieopdracht vormde de hoogte van 
de watertoren een bijkomende uitdaging. Met zijn hoogte van 
50 meter is de watertoren van Juprelle één van de hoogste in 
Wallonië. ‘Wij zijn het uiteraard gewoon om herstellingswerken 
op ongewone plaatsen uit te voeren, maar in dit geval waren 
de uitdagingen in verband met de organisatie en de veiligheid 
onze enige echte bekommernis. De adviseurs van Triflex hadden 
de opdracht vooraf goed voorbereid, waardoor het gemakkelijker 
was om het project tot een goed einde te brengen. Bij vorige 
projecten hebben wij kunnen vaststellen dat Triflex dit soort 
opdrachten steeds tot in de puntjes voorbereidt.’

Travaux & Rénovations heeft uiteraard ook tijd en energie in dit 
samenwerkingsverband geïnvesteerd. Tijdens het 5 jaar durende 
partnership heeft de onderneming uit Herstal al meerdere arbei-
ders naar de Triflex Academy in Herentals gestuurd om er een 
opleiding over de applicatietechnieken van de producten van 
Triflex te volgen. ‘Tijdens de renovatie in Juprelle werd duidelijk 
dat deze opleidingen hun vruchten hebben afgeworpen. Ondanks 
de moeilijke omstandigheden hebben onze werknemers het 
koepeldak op een efficiënte manier en binnen de overeenge-
komen termijnen behandeld.’

“Wat het verschil maakt bij Triflex, is de 
ondersteuning, het onderzoek en de technische 
opvolging vóór en tijdens het renovatieproject. 

Dat is een enorm voordeel tegenover de 
concurrentie.”

 
Jean-Marie Daumen - zaakvoerder, Travaux & Rénovations

RENOVATIE VAN OUDE STRUCTUREN

Het resultaat van deze opdracht mag gezien worden. Het koepel-
dak ziet er als nieuw uit, heeft zowel een glad als ruw uitzicht 
en is vooral 100% waterdicht. ‘We zijn erg blij dat de plaatser 
de klant (SWDE) ervan heeft overtuigd om onze oplossingen te 
gebruiken en dat die ook erg tevreden is over het eindresultaat’, 
zegt Tony Overlaet van Triflex. ‘Dankzij onze jarenlange ervaring 
weten wij ook dat er voor monumenten, zoals watertorens, speci-
fieke oplossingen moeten worden gebruikt. Onze systemen zijn 
ideaal voor het renoveren van deze vaak oude structuren. Ook 
voor die structuren garanderen wij een optimale waterdichtheid.’

HOE HEBBEN WIJ EEN PERFECT RESULTAAT BEREIKT? 

DE GEBRUIKTE SYSTEMEN

De SWDE, beheerder van de water-
toren van Juprelle, heeft Travaux & 
Rénovations in de arm genomen voor 
de herstelling van het bouwwerk. Dit 
Luikse bedrijf is gespecialiseerd in 
de herstelling van beton en diverse 
afdichtingswerken. Sinds 2014 werkt 
het met de oplossingen van Triflex. 

Triflex ProTect systeem
Triflex ProTect is een volledig gewapend, vloeibaar, scheurover-
bruggend en naadloos afdichtingssysteem dat zowel voor 
nieuwbouwprojecten als in het kader van renovaties kan 
worden gebruikt. 

Het systeem kan op vrijwel elke ondergrond worden toegepast. 
Het is erg geschikt als afdichting op industriële daken, is goed 
hydrolyse- en chemicaliënbestendig en uitstekend bestand 
tegen worteldoorgroei.

BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever Aannemer en plaatser
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