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Raport z zastosowania w praktyce Warszawa

Antypoślizgowa, wodoszczelna powłoka Triflex.



Podcień od strony patio przy budynku przy ulicy Jaktorowskiej w Warszawie, prowadzący do klatek wejściowych 
do budynku, wykonany był z bardzo gładkiej i śliskiej żywicy. Ta powłoka, szczególnie w warunkach 
wilgotnych i zimowych, stwarzała duże zagrożenie poślizgnięciem dla mieszkańców budynku. Aby poprawić 
bezpieczeństwo, podjęto decyzję o wykonaniu nowej, antypoślizgowej i bezpiecznej powłoki żywicznej, 
odpornej na intensywne użytkowanie. Po przedstawieniu wariantów oraz próbek produktów w wymaganych 
kolorach, inwestor podjął decyzję o wykonaniu nowej powłoki z żywicy antypoślizgowej Triflex Cryl M 264. 
Do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej, zastosowana została żywica systemowa Triflex ProDetail. 
Antypoślizgowa powłoka żywiczna Triflex została wybrana, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo użytkowania 
dla mieszkańców budynku, jej barwa dobrze komponuje się z elewacją budynku, czas wykonania był bardzo 
krótki oraz co również było ważne dla inwestora, koszty powłoki i wykonania były na akceptowalnym poziomie. 
Nowa powłoka Triflex zapewnia nie tylko długoterminowe, bezpieczne użytkowanie, ale także szczelność w 
newralgicznych miejscach takich jak dylatacja ruchoma w tym przypadku.  

PROJEKT, DORADZTWO, ROZWIĄZANIE.
WSZYSTKO WSPÓLNIE.

Raport z zastosowania w praktyce Warszawa

„BYŁEM POZYTYWNIE ZASKOCZONY REALNĄ POMOCĄ I  
OBECNOŚCIĄ SPECJALISTÓW TRIFLEX NA MIEJSCU RENOWACJI,  

CO NIE JEST POWSZECHNE W PRZYPADKU INNYCH FIRM.  
PONADTO TRIFLEX ZADBAŁ O PRZYGOTOWANIE PEŁNEJ  

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I FOTOGRAFICZNEJ PO WYKONANIU  
PRAC, CO BYŁO RÓWNIEŻ BARDZO WAŻNE I POMOCNE.“

Bartłomiej Gimpel, Izolprim



Poszczególne etapy renowacji:

1  W pierwszej kolejności istniejąca powłoka żywiczna została 
odtłuszczona produktem Triflex Reiniger. 

2  Następnie powłoka została uszorstniona poprzez szlifowanie. 
3  Po przeszlifowaniu i odkurzeniu podłoża, wykonany został 

test przyczepności nowej powłoki Triflex do podłoża. 
4  Po pozytywnym wyniku testu przyczepności, szczelina 

dylatacyjna uszczelniona została tworzywem płynnym 
Triflex ProDetail.

5  Po uszczelnieniu dylatacji, przy użyciu wałka nałożona 
została warstwa żywicy Triflex Cryl Finish 209 
(utwardzanie około 60 minut).

6  Następnie powierzchnia podzielona została na sekcje 
(długość sekcji = 2 x szerokość) i przy pomocy kielni, 
nałożona została druga powłoka z żywicy antypoślizgowej 
Triflex Cryl M 264. 

7  Po utwardzeniu żywicy Triflex Cryl M 264 
(około 45 minut), nowa powłoka antypoślizgowa była 
gotowa do użytkowania.

Zestawienie wymagań względem renowacji:

• Wysokiej jakości powłoka antypoślizgowa, odporna na 
intensywne użytkowanie 

• Akceptowalne koszty wykonania renowacji
• Uszczelnienie detali takich jak szczelina dylatacyjna
• Szybka realizacja, ograniczenie uciążliwości renowacji dla 

mieszkańców do minimum

Zalety Triflex ProDetail  
w połączeniu z Triflex Cryl M 264:

• Wykonana powłoka na podcieniach, chodnikach i parkingach 
jest wodoszczelna, antypoślizgowa i bezspoinowa

• Ze względu na szybkie utwardzanie, czas remontu i 
związane z nim uciążliwości są zredukowane do minimum

• Szeroka gama powłok pod względem szorstkości i 
wzornictwa pozwala na dostosowanie indywidualnego 
rozwiązania dla każdego obiektu pod względem wymagań 
inwestora, natężenia ruchu, estetyki czy koloru

• Systemowe uszczelnienie wszystkich detali, takich jak 
dylatacje, odpływy i ewentualne pęknięcia sprawia,  
że nowa powłoka jest szczelna i trwała oraz chroni 
konstrukcję budynku przez wiele lat (maksymalny okres 
użytkowania powyżej 25 lat)

• System uszczelnień Triflex ProDetail spełnia wymagania 
Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG 005

• Aplikacja przez przeszkolonych i profesjonalnych 
wykonawców, którzy mają doświadczenie w stosowaniu 
naszych systemów.
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Dane obiektu i wykonawcy

Projekt Podcień od strony wewnętrznego dziedzińca budynku mieszkalnego przy
ulicy Jaktorowskiej w Warszawie

Inwestor Wspólnota mieszkaniowa

Wykonawca Izolprim Bartłomiej Gimpel

Powierzchnia 93 m²

Podłoże Powłoka żywiczna

Uszczelnienie Triflex ProDetail + Triflex Cryl M 264

Data wykonania 10/2019

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Fon +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Polska
Follmann Chemia Polska Sp. z o.o.
Oddział Triflex Polska
ul. Gwiaździsta 71/4 | 01-651 Warszawa 
Fon +48 61 668 34 45
info@triflex.pl
www.triflex.pl

Triflex 

Jedno zawsze pozostaje bez zmian:
Twój problem to nasz problem.
Jako wiodący europejski specjalista w dziedzinie 
płynnych tworzyw sztucznych PMMA nauczyliśmy 
się w ostatnich 40 latach przede wszystkim jednego: 
nie wystarczy mieć doskonały produkt, aby trwale 
rozwiązać problem. Jesteśmy przedsiębiorstwem 
rodzinnym i jak to w rodzinie: problemy rozwiązujemy 
zawsze razem. 

Dzięki temu wszyscy czerpiemy korzyści z jedynego 
w swoim rodzaju sposobu współdziałania: Was 
jako specjalistów, projektantów oraz naszych 
współpracowników i oczywiście naszych produktów. 
Staramy się robić wszystko, by osiągnąć ten cel.  
Możesz na nas polegać! Witamy w rodzinie Triflex.


