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Project 
Parkeerdak Standton shopping center  

Johannesburg (ZA)

Locatie 
Johannesburg (ZA)

Datum van uitvoering 
2012

Opdrachtgever
Standton City shopping centre 

 

Uitvoerder
Robex

Systeem 
Parkeerdak – standaard systeem

Producten
POLYAC® 12

POLYAC® BDM – M

POLYAC® 61

PARKEERDAK STANDTON SHOPPING CENTER JOHANNESBURG 
(ZA)Parkeerdak – Standaard systeem

Situatieschets 

De vloer van het parkeerdak beschermen en waterdicht maken.
 
 
Oplossing 

Dit standaard POLYAC® parkeerdaksysteem beschermt de te 
behandelen oppervlakken, maakt ze waterdicht en wordt afgewerkt 
met een antislip oppervlak.

De opbouw van het systeem 

Na het perfect voorbereiden van het oppervlak een primer 
aanbrengen op de ondergrond.
 
Let op, elke ondergrond behoeft zijn specifieke primer. 
Indien de ondergrond te ruw is een egaliserende laag POLYAC® 
55 plaatsen.

Op de uitgeharde primer- of egalisatielaag een witte of kleurloze 
waterdichte laag POLYAC® BDM M en na één uur (afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur) de 2e laag POLYAC® BDM M aanbrengen. 
Deze is steeds in antislip uitvoering en dient als bescherming van 
het waterdichte membraan. Meteen na het aanbrengen van deze 
laag het oppervlak vol en zat instrooien met granulaat.

De 2e laag POLYAC® BDM M in een andere kleur uitvoeren dan 
de 1e. Dit om een goede dekking van de eerste laag te kunnen 
garanderen,  om later bij controles van het oppervlak de waterdichte 
laag van de beschermende laag te kunnen onderscheiden en om 
bij mechanisch aangebrachte schade te kunnen nagaan of de 
waterdichte laag nog intact is. Na inspectie kan dan de schade 
vastgesteld worden en kunnen er lokale herstellingen uitgevoerd 
worden. Dit dankzij de onbeperkte “re-coat” tijd van het ganse 
systeem.

Het geheel afwerken met een topcoat. POLYAC® 61 is een 
vloeistofdichte transparante of ingekleurde toplaag met 
uitstekende hechting, hoge mechanische- en slijtweerstand. 


