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Raport z zastosowania w praktyce: Namysłów

Dachy hal fabryki Velux.

Projekt, doradztwo, rozwiązanie. Wspólne rozwiązanie. Dachy hal produkcyjnych i magazynowych fabryki Velux w Namysłowie miały liczne 
nieszczelne miejsca. Po i w trakcie opadów deszczu można było zaobserwować przecieki. Woda dostawała się do wnętrza hal w wielu miejscach  
powodując zagrożenie dla maszyn produkcyjnych oraz gotowych produktów. Aby zapobiec powstaniu rozległych szkód, konieczne było jego niezwłoczne  
uszczelnienie bez jakiejkolwiek rozbiórki. Z jednej strony ważnym było, by nie przerywać produkcji, gdyż oznaczałoby to dla firmy Velux ogromne  
finansowe straty. Z drugiej zaś strony wykonanie uszczelnienia powinno być możliwe również przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Po konsultacji 
z przedstawicielem Triflex i wykonaniu testów na dachu fabryki, Velux oraz PHU PIAS-INSTAL  zdecydowały się na zastosowanie Triflex ProDetail.

ZALETY 
TRIFLEX PRODETAIL

• Łatwość i skuteczność obróbki przy minimalnej zależności od warunków atmosferycznych.
• 40 lat doświadczeń na placu budowy i baza danych zawierająca przeszło  

1400 sprawdzonych rodzajów podłoża.
• Długa żywotność ( Europejska Aprobata Techniczna ETA z najwyższą kategorią  

trwałości W3 określającą żywotność na okres powyżej 25 lat )
• Odporność na deszcz już po 30 minutach od aplikacji, a po 45 minutach całkowicie 

utwardzone uszczelnienie
• Możliwość obróbki nawet w niskich temperaturach do -5 °C.
• Odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i hydrolizę.
• Pewne i skuteczne uszczelnianie skomplikowanych kształtów
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Dane obiektu i wykonawcy

Projekt Dachy hal produkcyjnych i magazynowych fabryki Velux

Inwestor Velux – Fabryka Okien w Namysłowie

Powierzchnia 14.800 m² dachu / 460 mb detali

Podłoże Blacha powlekana Kingspan

Uszczelnienie Triflex ProDetail/Triflex ProFibre

Termin prac Od maja 2014 do października 2015

Wykonawca PHU PIAS-INSTAL

„BARDZO DUŻY ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH: USZCZELNIONO PONAD  
14.800 M² POWIERZCHNI ZA POMOCĄ PŁYNNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH  

TRIFLEX. TRIFLEX PRODETAIL TO IDEALNE ROZWIĄZANIE.“
PHU PIAS-INSTAL

Zestawienie wymagań względem renowacji:

• Odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV
• Musi wykazywać bardzo dobrą przyczepność do blachy 

powlekanej
• Możliwość prowadzenia prac także przy niskich 

temperaturach

Poszczególne etapy renowacji:

Prace wykonywano sukcesywnie na dachach kolejnych hal 
w okresie od wiosny 2014 do zakończenia jesienią 2015
Uszczelniano zakładki / połaczenia blach oraz śruby mocujące 
i całe koryta odwadniające
Uszczelniane były też połaczenia cokołów urządzeń 
wentylacyjnych z połacią dachu
Przed użyciem żywic Triflex ProDetail oraz Triflex ProFibre
powierzchnia została oczyszczona za pomocą środka 
czyszczącego Triflex Reiniger

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

Polska
Follmann Chemia Polska Sp. z o.o.
Oddział Triflex Polska
ul. Wyspiańskiego 43 | 60-751 Poznań
Tel. +48 61 668 34 45
info@triflex.pl
www.triflex.pl


