
Vijver afdichtingsysteem
Gegarandeerd waterdicht
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Een vijver, waterpartij of fontein moet logischerwijs 
100% waterdicht zijn. Het vloeibaar aan te brengen 
Triflex vijver afdichtingsysteem is uitermate geschikt om 
uw waterpartij duurzaam af te dichten. Geen lekkage, 
geen zorgen. Triflex geeft uw waterpartij bovendien de 
uitstraling die perfect aansluit bij de architectuur van 
het object.

GEGARANDEERD 
WATERDICHT, 
PASSEND BIJ UW 
WENSEN

Historische of culturele waterpartijen kenmerken zich vaak door 
bijzondere vormen. Het vloeibare vijver afdichtingsysteem is ideaal 
voor de renovatie van waterpartijen. Eventuele scheurvorming 
wordt effectief hersteld. En door de flexibiliteit van het 
afdichtingsysteem ontstaat een volledig naadloos geheel dat 
de complexe vormen volgt van de ondergrond. Dicht tot in het 
kleinste detail. Met dit duurzame vijver afdichtingsysteem blijft uw 
historische waterpartij bewaard voor de toekomst.

Ook bij nieuwbouw is het architectonische aspect van water 
belangrijk. Water voegt immers extra beleving toe aan een 
bouwwerk. Elk waterelement krijgt met Triflex de zorg die het 
verdient. Een waterdak vraagt nog eens extra aandacht, omdat de 
ondergelegen ruimtes beschermd moeten worden tegen lekkages. 
Het Triflex afdichtingsysteem is licht van gewicht en daarom ideaal 
voor de afdichting van waterpartijen op het dak.

Historische waterpartijen 
duurzaam afgedicht

Architectonische meerwaarde 
bij nieuwbouw



Naast de afdichting van waterpartijen met een esthetisch karakter, heeft Triflex ook systemen om waterpartijen met een functioneel 
karakter af te dichten. Zoals objecten voor waterberging. Vraag naar de mogelijkheden. Wij informeren u graag!

-  Door het speciale Triflex Speciaalvlies is de afdichting volledig  
 gewapend.
-  Het systeem is flexibel in een breed temperatuurgebied en  
 scheuroverbruggend.
-  Door het toepassen van een gekleurde Triflex Cryl Finish als  
 toplaag, kan het uiterlijk aan iedere specifieke wens voldoen.
-  Door de vloeibare hars is een oppervlak zonder naden en  
 voegen mogelijk. Complexe details, vaak de zwakke plekken  
 bij afdichtingsystemen, worden probleemloos in het geheel  
 geïntegreerd.

-  Het systeem is getest en beproefd volgens ETAG 005, waarbij  
 de hoogste waarden zijn behaald.
-  Het afdichtingsysteem kan ook op grote oppervlakken verticale en  
 horizontale bewegingen van de ondergrond blijvend opvangen.
-  Het systeem is bestand tegen diverse chemicaliën.
-  De verwachte gebruiksduur is 25 jaar.
-  Het systeem is geschikt voor praktisch elke ondergrond.
-  Het gehele systeem is koud verwerkbaar.

Afdichting van functionele waterpartijen

Eigenschappen van het Triflex vijver afdichtingsysteem

Triflex heeft ruime ervaring in de afdichting van waterpartijen, 
fonteinen, vijvers en watervallen. Op onze website vindt u een 
overzicht van referenties. Bijvoorbeeld de waterpartij bij het 
gerenoveerde Congrespaleis in Brussel, de renovatie van de fontein 
in het Warandepark in Brussel en de Benelux-fontein in Brussel.

1. Ondergrond
2. Triflex Primer
3. Triflex ProTect
4. Triflex Speciaalvlies
5. Triflex ProTect
6. Triflex ProTect
(7. Triflex Cryl Finish 205)

Referenties Opbouw van het systeem
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Triflex BVBA
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T: +32 (0)14 75 25 50
F: +32 (0)14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be


