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Raport z zastosowania w praktyce Guastalla (IT)

Zbiornik wody gaśniczej SMEG.



Eleganckie i atrakcyjne otoczenie centrali przedsiębiorstwa SMEG w Guastalla w prowincji Reggio Emilia 
powstało w ramach projektu architekta Guido Canali jako wyraz mistrzowskiego połączenia przemysłu, 
architektury i przyrody. Filozofia, jaką kierował się architekt Canali w swojej interpretacji konstrukcji przy 
projektowaniu tej budowli, opiera się na głębokim przekonaniu, iż architektura nie powinna dominować nad 
otoczeniem ani z nim rywalizować, lecz naturalnie się w nie wtapiać, nie zaburzając równowagi.

PROJEKT, DORADZTWO, ROZWIĄZANIE.
WSZYSTKO WSPÓLNIE.

„DZIĘKI ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY  
Z HUBERTEM SEDLMEIREM  

Z FIRMY TRIFLEX, 
UDAŁO NAM SIĘ PRZEPROWADZIĆ 

RENOWACJĘ W ZALEDWIE 
4 TYGODNIE.“

Gerhard Huber, IST Instandsetzungstechnik

Der Löschwasserteich nach der Sanierung mit Triflex

Raport z zastosowania w praktyce Guastalla (IT)

Szerokie fronty szklane jednokondygnacyjnego budynku są 
skierowane w stronę lustra wody w sztucznym zbiorniku, którego 
migoczące refleksy harmonizują z otaczającym budynek pasem 
zieleni. Za projekt ten architekt Canali otrzymał w 2006 roku 
zaszczytną nagrodę „Złoty medal dla włoskiej architektury” 
mediolańskiego Triennale.

Pierwotnie zbiornik był uszczelniony produktem cementowym i 
pokryty powłoką lakieru epoksydowego, na której z biegiem  
czasu powstały uszkodzenia, przez które do gleby przedostawały 
się znaczne ilości wody. Aby przywrócić szczelność powłoki,  
zarząd firmy SMEG – po szczegółowych konsultacjach ze 
specjalistami Triflex dotyczących specyfiki działań oraz wydajności 
systemów Triflex – zdecydował się na nowe uszczelnienie za 
pomocą płynnego tworzywa sztucznego na bazie polimetakrylanu 
metylu, które jest znacznie bardziej elastyczne i trwałe niż 
dotychczasowe rozwiązanie.



Poszczególne etapy renowacji:

1  Szlifowanie podłoża
2  Podkład gruntujący za pomocą Triflex Cryl Primer 276
3  Zbrojone włókniną uszczelnienie detali  

za pomocą Triflex ProDetail
4  Zbrojone włókniną uszczelnienie powierzchni  

za pomocą Triflex ProTect
5  Warstwa użytkowa Triflex Cryl Finish 205  

w kolorze 7012 dającym odpowiedni efekt kolorystyczny

Główne wymagania dotyczące 
uszczelnienia:

• Odporność na działanie czynników atmosferycznych,  
w tym intensywne opady deszczu

• Długotrwale szczelne
• Estetyczna integracja uszczelnienia z architekturą
• Aplikacja na poziome i pionowe powierzchnie zbiornika

1 2 3

4 5

Do wykonania uszczelnienia wybrano dwóch wyspecjalizowanych 
wykonawców – firmę BAMS z siedzibą w Poviglio oraz firmę Arici 
z siedzibą w Borno – jako wykwalifikowane przedsiębiorstwa w 
zakresie uszczelnień z płynnego tworzywa sztucznego Triflex. 
Specjaliści z firmy Triflex wspierali przedsiębiorstwa specjalistyczne, 
monitorując wszystkie etapy pracy i kontrolując wymagane ilości 
materiału do prawidłowego nałożenia powłok.
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Zalety systemu uszczelniającego Triflex ProTect

• Maksymalne bezpieczeństwo dla planistów, gdyż systemy 
posiadają certyfikaty najwyższych klas wydajności

• Możliwość nanoszenia na stare powłoki, co pozwala 
zaoszczędzić koszty rozbiórki i czas

• Szczelność, trwałość i wydajność, a także homogeniczne 
uszczelnienie skomplikowanych detali

• Krótkie czasy wiązania systemu dające bezpieczeństwo 
podczas obróbki, także w przypadku przerw wynikających z 
niekorzystnych warunków atmosferycznych

• Doradztwo techniczne i fachowa obsługa Triflex w zakresie 
wyboru odpowiedniego systemu do określonego zastosowania

• Szeroki wybór kolorów, materiałów, tekstur umożliwiający 
nieograniczoną kreatywność przy kształtowaniu ostatecznego 
wyglądu powłoki

Dane obiektu i wykonawcy

Projekt zbiornik przy siedzibie przedsiębiorstwa SMEG w Guastalla (Reggio Emilia)

Inwestor Smeg Spa

Projektant Guido Canali

Wykonawca BAMS (Poviglio) i Imprese Edili Arici Doro (Borno)

Powierzchnia detale 300 m² + powierzchnia 2600 m²

Podłoże beton z powłoką lakieru epoksydowego

Uszczelnienie Triflex ProTect

Data oddania lipiec 2014

Podkład gruntujący

Uszczelnienie

Powłoka utrwalająca

Podłoże

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. Wyspiańskiego 43 | 60-751 Poznań
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.


