Afrekenen met corrosie en lekkages

METALEN DAKEN

Metalen daken

TRIFLEX REKENT
AF MET CORROSIE
EN LEKKAGES
Dankzij de flexibiliteit en de ontwerpvrijheid die
het oplevert, is metaal een populair materiaal bij
het ontwerp van (bedrijfs)panden. Het geeft een
moderne, industriële look. Maar metaal en corrosie
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de
oplossingen van Triflex beschermt u uw dak.
Corrosie en lekkages krijgen geen kans meer.

Uitdagingen
Industriële metalen daken vragen om speciale oplossingen.
Complexe details zoals afvoeren, aansluitingen, moeren, bouten
en hoeken spelen een cruciale rol. Een veelvoorkomend probleem
bij oudere metalen dakplaten is corrosie. Zeker aan de randen van
de beplating kan de oorspronkelijke coating onthechten waarna
roestvorming ontstaat.
Met Triflex producten zoals ProDetail en de vezelversterkte ProFibre
is de metalen ondergrond duurzaam beschermd. U bespaart kosten
voor het aanbrengen van nieuw plaatmateriaal en u voorkomt het
extra gewicht van nieuwe beplating.

Oplossingen
Triflex heeft voor elke uitdaging een oplossing. Of het nu gaat om
aluminium, RVS, koper, verzinkt staal of zink. Ons product wordt in
meerdere lagen vloeibaar aangebracht. De ondergrond wordt
direct als een tweede huid omsloten. Het uitharden gaat uitermate
snel, zodat er vrijwel direct kan worden doorgewerkt.

Nauwe samenwerking
Triflex werkt in elke fase van het project nauw samen met
opdrachtgevers, applicateurs en andere betrokkenen. Advies en
een goede afstemming zorgen ervoor dat het dak op de juiste
wijze wordt afgedicht en beschermd.

Een uitdaging in de afdichting
of bescherming van een metalen constructie?
info@triflex.nl of +31 (0) 38 460 20 50

Voordelen van Triflex
- volkomen naadloos en waterdicht
- hecht perfect op vrijwel alle metalen en
niet-metalen ondergronden, ook op gecoate
ondergronden zoals Plastisol, HPS 200,
Celestia, Polyester en PVDF
- beweegt flexibel met de ondergrond mee
- bestand tegen grote temperatuurverschillen
- heeft een scheuroverbruggende werking
- bij detailoplossingen zorgt het wapeningsvlies
voor optimale sterkte
- de weerselementen krijgen geen kans.
- ook verspuitbare oplossingen
- geen brandgevaar (koude applicatie)

METALEN DAKEN DUURZAAM
AFDICHTEN EN BESCHERMEN
Triflex heeft ook voor metalen daken de juiste afdichtingen om definitief af te rekenen met
lekkageproblemen. Die ontstaan vaak bij detailleringen. Hoe ingewikkelder de constructie,
des te hoger de eisen en de technische uitdagingen die aan een dakafdichting worden gesteld.
Met deze producten zorgen wij voor een oplossing op maat.

Onze systemen zijn gecertificeerd volgens de hoogste Europese standaarden en classificaties, waaronder ETAG 005, EN 13501-5 en EN 13501.

Triflex Metal Primer

Triflex ProFibre

Om een perfect oppervlak te realiseren met een goede hechting, wordt
Triflex Metal Primer gebruikt op metalen en roestige ondergronden.
Ook verkrijgbaar als verspuitbare variant. Sneldrogend en roestvast.

Een afdichtingshars voor extra gedetailleerde aansluitingen en
kleine technische voorzieningen op het dak. Dat is Triflex ProFibre.
Of het nu gaat om bouten en moeren of kabeldoorvoeren: Triflex
ProFibre sluit hermetisch af.

Triflex Speciaalvlies SK
Voor de afdichting van overgangen en detailaansluitingen van
metalen daken wordt Triflex Speciaalvlies SK toegepast, met
materiaalverstevigende en scheuroverbruggende eigenschappen.
Het vlies is aan de achterzijde voorzien van een butylrubberkleefstrook.

Triflex Metal Coat
Om metalen dakconstructies tegen corrosie te beschermen en
de levensduur te verlengen, wordt Triflex Metal Coat toegepast.
Triflex Metal Coat kan aangebracht worden met zowel de rol als
door middel van spuitapplicatie. Waterdicht, elastisch, slagvast en
schokbestendig.

Triflex ProDetail
Complexe details op (metalen) daken worden duurzaam afgedicht
met Triflex ProDetail. Dit hecht op praktisch elke ondergrond, is
slijtvast, naadloos, volledig gewapend en elastisch bij bewegingen
door temperatuurverschillen. Triflex ProDetail heeft een goede
hechting op uiteenlopende ondergronden.
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