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Raport z zastosowania w praktyce Gostyń, Wielkopolska (PL)

Fabryka filtrów WIX-FILTRON.

Projekt, doradztwo, rozwiązanie. WIX-FILTRON to znana w Europie fabryka filtrów samochodowych z siedzibą w Gostyniu. Nieszczelne 
rynny na jednym z dachów stalowych fabryki stanowiły zagrożenie do produkcji, ponieważ prędzej czy później doprowadziłyby do 
szkód budowlanych wskutek podchodzenia wody. Po rozbudowie budynku o dwie kolejne hale, rynny odwadniające leżące dotychczas 
przy krawędzi dachu znalazły się na jego środku, w punkcie przecięcia pomiędzy różnymi metalowymi powierzchniami dachu. W celu 
zapewnienia długoterminowej szczelności dachu, ok. 200 mb rynien uszczelniono trwale za pomocą płynnego materiału uszczelniającego 
Triflex ProDetail.

ZALETY SYSTEMU
TRIFLEX PRODETAIL

• Obróbka niezależnie od warunków atmosferycznych w temperaturze  
od -5 °C do +40 °C

• Uszczelnienie także w przypadku skomplikowanych kształtów
• Szybkowiążąca żywica uszczelniająca na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA)
• Przyczepność zapobiegająca podmakaniu na różnych podłożach
• Pełne utwardzenie materiału w ciągu zaledwie 45 minut
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Dane obiektu i wykonawcy

Projekt Filter Fabrik WIX-FILTRON, Gostyń (Wielkopolska)

Inwestor Filter Fabrik WIX-FILTRON, Gostyń (Wielkopolska)

Wykonawca PHU DEKPO

Powierzchnia/Łączenia ok. 200 mb rynien (odprowadzanie wody)

Podłoże blacha metalowa

Uszczelnienie Triflex ProDetail

Data oddania lipiec 2013

Główne wymagania dotyczące uszczelnienia:

• Długotrwała ochrona
• Szybka realizacja
• Potwierdzone bezpieczeństwo
• Uszczelnienie skomplikowanych kształtów
• Realizacja niezależna od czynników atmosferycznych
• Przyczepność do metalul

Na jednym ze stalowych dachów 

fabryki filtrów WIX-FILTRON 

zamontowano w rynnach nową 

blachę ocynkowaną.

Następnie naniesiono system 

uszczelniający Triflex ProDetail

W celu izolacji dylatacji 

ruchomych położono w tych 

miejscach folię PVC.

Rynny dachu stalowego są 

znowu w pełni funkcjonalne 

i zapewniają długotrwałą 

szczelność dachu.

Podkład gruntujący *

Uszczelnienie

Powłoka utrwalająca * 

Podłoże

* o ile wymagane

Poszczególne etapy renowacji:

1  Montaż nowej blachy ocynkowanej w rynnach
2  Oczyszczenie i przeszlifowanie dachu hali
3  Nałożenie podkładu gruntującego do metalu
4  Obklejenie połączeń blach i zakładek  

samoprzylepną taśmą budowlaną
5  Położenie folii PVC w celu izolacji dylatacji ruchomych
6  Nałożenie powłoki Triflex ProDetail

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


