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Alfons Smet Residentie te Dessel   
Project review 

Alfons Smet Residentie is een nieuwbouwproject met 39 
serviceflats en een woon-zorgcentrum.  Het gebouw is zo 
ontworpen dat de bewoners op elk niveau eenvoudig naar 
buiten kunnen om te genieten van de buitenlucht en de 
groene omgeving. 

Er werd gekozen voor geïsoleerde terrassen. Omwille van 
het geringe hoogteverschil tussen binnen en buiten werd 
gekozen voor het Triflex BIS systeem. Dit systeem is ideaal 
voor het isoleren en/ of ophogen van terrassen De grillige en 
ronde vormen van het terras maakten het gebruik van 
traditionele afdichtingen extreem moeilijk. Daarom is er 
gekozen voor het Triflex BTS-P systeem waarmee alle 
moeilijke vormen en details eenvoudig en gewapend 
waterdicht gemaakt kunnen worden. De opdrachtgever heeft 
gekozen voor een duurzame waterdichting in combinatie met 
een mooie esthetische en onderhoudsvriendelijke afwerking. 

De bewoners kunnen genieten van een mooi afgewerkt 
terras met groendak. Het terras is bovendien makkelijk 
toegankelijk door het gering hoogteverschil tussen binnen en 
buiten. 

 

 Project: Alfons Smet Residentie   
 Plaats: Dessel 
 Systeem: Triflex BIS en BTS-P systeem met gekleurde 

kwarts  
 Architect: AID Architecten 
 Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV 
 Uitvoering: van oktober 2013 tot mei 2014 
 Oppervlakte: 400 m² 
 Bijzonderheden: geïsoleerde terrassen voorzien van grillige 

vormen 
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Projectfoto’s  

Plaatsing van de drukverdeelplaten. Resultaat na het plaatsen van het ProTerra  

waterdichtingsmembraan. 

Resultaat na het plaatsen van de gietvloer en de 

afwerking van de voegen met de Finish 205. 

Afwerking aan de opkanten. 

 

Gering hoogteverschil tussen binnen en buiten. Afgewerkt terras met groendak. 

 

 Licht in gewicht 
 Brandvertragend 
 Geïntegreerd afschot 
 Gegarandeerd waterdicht 
 Scheuroverbruggend 
 In diverse kleuren verkrijgbaar 
 Geen loopvoorzieningen noodzakelijk 

Triflex BIS systeem 

 

Drukverdeellaag 
Isolatie 
Dampremmende kleefstoflaag 
Ondergrond 

 

Triflex BTS-P systeem 
 Gegarandeerd waterdicht 
 Duurzaam en slijtvast 
 Koud aan te brengen 
 Naadloos 
 Mechanisch belastbaar 
 Flexibel 
 UV-bestendig 
 Volledig gewapend meerlaagsysteem 

 

 
Ondergrond 
Triflex Primer 
Triflex ProTerra 
Triflex Speciaalvlies 
Triflex ProTerra 
Triflex Cryl Finish 205 
Kwartszand 
Triflex Cryl Finish 205 
 

 


