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Raport z zastosowania w praktyce  Tarnowo Podgórne (PL)

Big Dutchman.

Projekt, doradztwo, rozwiązanie. Celem prac renowacyjnych w obrębie dachu o konstrukcji stalowej, wykonanych na zlecenie firmy  
„Big Dutchman”, było trwałe zabezpieczenie nieszczelnych łączeń świetlików kopułowych oraz przemakających zakładek blachy przy krawędzi 
dachu. Specjalistyczny personel firmy PHU Dekpo starannie przygotował blachę trapezową do prac uszczelniających. Renowacja została 
przeprowadzona przy użyciu produktu Triflex ProDetail, płynnej żywicy uszczelniającej na bazie PMMA. Materiał ten charakteryzuje się 
przede wszystkim doskonałą, szczelną przyczepnością do metali. Nie jest konieczny wcześniejszy podkład gruntujący nawierzchni. Ponieważ 
Triflex ProDetail pozwala na obróbkę nawet w temperaturze do -5 °C, wykonanie renowacji w grudniu nie stanowiło problemu. Dzięki 
całkowitemu utwardzeniu materiału już w ciągu 45 minut, aplikowana na zimno żywica PMMA umożliwia szybką i niezależną od czynników 
atmosferycznych realizację prac budowlanych.

ZALETY
TRIFLEX PRODETAIL

• Zbrojony całopowierzchniowo system uszczelniający do łączeń i detali na bazie 
polimetakrylanu metylu (PMMA)

• Przyczepność do wszystkich powszechnie stosowanych rodzajów podłoża,  
jak np. bitum, metal, beton czy tworzywa sztuczne

• Bez konieczności mechanicznego mocowania na dachu
• Szybkie wiązanie: deszczoodporne po 30 min., całkowite utwardzenie po 45 min.
• Odporny na hydrolizę
• Pozwala na obróbkę przy temperaturze podłoża do -5 °C
• Spełnia najwyższe standardy jakości
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Dane obiektu i wykonawcy

Projekt Big Dutchman, Tarnowo Podgórne (PL)

Inwestor Big Dutchman Sp. z o.o.

Wykonawca PHU Dekpo

Powierzchnia ok. 200 mb

Podłoże stal

Uszczelnienie Triflex ProDetail

Data oddania grudzień 2011

Główne wymagania dotyczące 
uszczelnienia:

• Długotrwała ochrona i zmniejszenie częstotliwości renowacji
• Przyczepność do metalu zapobiegająca podmakaniu
• Prace renowacyjne także w grudniu
• Szybka i niezależna od czynników atmosferycznych 

realizacja prac budowlanych

Poszczególne etapy renowacji:

1  Oczyszczenie powierzchni środkiem czyszczącym Triflex
2  Podkład gruntujący za pomocą Triflex Metal Primer
3  Uszczelnienie łączeń blachy trapezowej ze świetlikiem 

kopułowym oraz zakładek blachy na krawędzi dachu za 
pomocą zbrojonego włókniną środka Triflex ProDetail

4  Powłoka utrwalająca Triflex Cryl Finish 205

Podkład gruntujący *

Uszczelnienie

Powłoka utrwalająca *

Podłoże

* o ile wymagane

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


