
Applicateur

Een opvallend onderdeel van het VIB 
bio-incubator is het imposante glazen 
dak. Helaas kwamen er in de loop der tijd 
enkele lekken in het pronkstuk. Christelle 
Verrue van het VIB ging op zoek naar een 
geschikte oplossing waarbij de glaspartijen 
behouden konden worden en vond die bij 
Triflex. Sales Manager Christophe Vandyck, 
bekeek de situatie en schreef een gepast 
advies uit.

GLAZEN DAK VIB-INCUBATOR
Zwijnaarde, 9 december 2020

TRIFLEX PRODETAIL

• Volledig gewapend afdichtingssysteem
• Uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden
• Snel uithardend
• Koud aan te brengen
• Naadloos
• Elastisch en scheuroverbruggend
• Flexibel bij lage temperaturen
• Extreem weersbestendig
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B-2200 Herentals

T +32 (0) 14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be

Vragen  of meer 
informatie?

We horen  het graag!

EYECATCHER 
IN ERE

HERSTELD

“Dit scheuroverbruggend membraan wordt 
vloeibaar toegepast en dicht de voeg af van 

glaspaneel tot glaspaneel.”

DE TOEPASSING

Applicateur Mengé-De Braekeleir BVBA ging aan de slag met de 
Triflex Glas Primer Set. Deze set bevat een reiniger, waarmee het 
glas ontdaan wordt van vuilresten. Vervolgens wordt de primer 
aangebracht, die zorgt voor een optimale hechting tussen de 
ondergrond en de afdichting. 
De volgende stap in het proces is het aanbrengen van de 
effectieve afdichting. Deze bestaat uit het Triflex ProDetail 
membraan. Dit scheuroverbruggend membraan wordt vloeibaar 
toegepast en dicht de voeg af van glaspaneel tot glaspaneel. 
Zo zorgt het niet alleen voor een zekere, maar ook voor een 
langdurige afdichting van het dak

HET RESULTAAT

“Zoals vandaag de dag vaak gebeurt, zocht en vond ik 
Triflex via het internet”, vertelt Christelle Verrue.“Dankzij 
het persoonlijke onderhoud en de correcte adviezen konden 
we de bestaande schade herstellen en erger voorkomen. 
De herstelling heeft bovendien een grote invloed op het 
gebruiksgemak van de receptie die zich onder het glazen dak 
bevindt.” aldus de opdrachtgever.

Opdrachtgever
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