
In de zuidelijke helft van ons land, buik 
aan buik met de taalgrens, ligt het Waalse 
Rixensart. Ver van de dorpskern huist een 
bezienswaardigheid van een heel ander 
kaliber. Op de site van een farmabedrijf 
wordt dagelijks hard gezocht naar oplos-
singen voor een langer en gezonder leven. 
Wie zijn of haar leven wijdt aan zulk nobel 
doel, kan dat maar beter doen in de beste 
omstandigheden. Een perfecte infrastruc-
tuur kan daarbij helpen. Triflex mocht daar 
onlangs aan bijdragen, toen een van de 
parkeergelegenheden op de site vernieuwd 
werd.

RENOVATIEPROJECT BIJ WAALS FARMABEDRIJF
Rixensart, 16 juli 2021 

Om te zorgen voor een goede stroefheid strooide onze partner 
Group Beyers een gevuurdroogd kwartszand in, in de nog natte 
Triflex ProDeck. De laatste laag die werd aangebracht, was 
de Triflex Cryl Finish 209. Deze slijtvaste en UV-bestendige 
eindlaag zorgde niet alleen voor een nog hogere chemische en 
mechanische belastbaarheid, maar dankzij de pigmentatie was 
deze ook bepalend voor de uiteindelijke look van de vernieuw-
de parking. 
Dankzij de snelle uithardingstijd van het Triflex ProDeck 
systeem, kon het parkeerdak al na enkele uren weer in gebruik 
genomen worden. Een duurzaam en kwalitatief resultaat dat in 
no time gerealiseerd werd. 
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KWALITATIEF “ Wat de Triflex ProDeck bijzonder maakt, is de 
basis van het systeem die bestaat uit de Triflex 
ProMesh: een scheuroverbruggende kunststof 
wapeningsmat die bepalend is voor de juiste 

hecht- en treksterkte. “

VOORBEREIDING
Om niets aan het toeval over te laten, werd de te bewerken 
ondergrond eerst grondig gecontroleerd. Een uitgebreide vocht-
meting en trektesten door ons eigen technische team, gaven 
een haarscherp beeld van wat er diende te gebeuren om de 
renovatie zo succesvol mogelijk uit te voeren. Er werd gekozen 
voor het Triflex ProDeck systeem.

KEUZE VAN HET SYSTEEM
Wat de Triflex ProDeck bijzonder maakt, is de basis van het 
systeem die bestaat uit de Triflex ProMesh: een scheuroverbrug-
gende kunststof wapeningsmat die bepalend is voor de juiste 
hecht- en treksterkte. 
Boven op de wapeningsmat wordt vervolgens de Triflex Cryl 
Primer 287 aangebracht en deze vormt op zijn beurt de basis 
voor de Triflex ProDeck RS 3K. Deze zelfnivellerende laag is 
oplosmiddelvrij en vormt een gietvloer die hoog mechanisch 
belastbaar is. 

HET SYSTEEM

Triflex ProDeck - Variant 1

Partner 

Belangrijkste eigenschappen

- Snel uithardend
- Mechanisch belastbaar
- Antislip
- Naadloos
- Mechanisch belastbaar 
- Zelfnivellerend
- UV-bestendig
- Vele kleurvariaties
- Onderhoudsarm
- Zeer slijtvast
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