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Izdelek strokovnjaka za hidroizolacijo v tekoči obliki

Številka 1 za detajle.

Triflex 
ProDetail®
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Triflex ProDetail.

Prednosti izdelka Triflex ProDetail

Od nas. Za vas. Odlične prednosti.

Izdelek se že več kot 40 let dokazuje na gradbiščih, 
zagotavlja oprijem na več kot 1.400 preizkušenih 
podlagah, je primeren za številna področja uporabe, je 
izredno zanesljiv, zelo obstojen in vodotesen, tudi pri zelo 
majhnih detajlih, zato ni naključje, da je Triflex ProDetail 
številka 1 med rešitvami za hidroizolacijo. Zaradi 
neprimerljive vsestranskosti je Triflex ProDetail popolna 
izbira tako za novogradnje, kot tudi za prenove: uporablja 
se ga lahko na strešnih svetlinah, balkonskih rešetkah, 
držalih stopniščnih ograj, spojih parkirnih hiš, pa tudi na 
trajno elastičnih spojih postaj žičnic in spojnih detajlih 
obratov za molžo. Triflex ProDetail je več kot le izdelek 
za hidroizolacijo – z našim usposabljanjem in storitvami 
ter vašim znanjem na področju nanašanja predstavlja 
najboljšo možno rešitev za vse izzive.

Velikokrat posneman, 
vendar nikoli povsem 
enakovreden.

Triflex ProDetail

Certifikat za kategorije najvišje učinkovitosti, odobren za kategorije nanašanja K1 in K2 v skladu s standardom DIN 18531.
Učinkovito delo brez tveganj, preizkušene in testirane rešitve.

Hidroizolacijska tekočina s hitrim sušenjem.
Skrajša čas na mestu samem, hiter zaključek projekta.

40 let izkušenj na gradbiščih, preizkušena in testirana na več kot 1.400 podlagah.
Prilagojeni nasveti in optimalne rešitve za hidroizolacijo.

Obsežna ponudba dodatnih izdelkov za optimalni nanos.
Oprijemanje brez težav tudi na posebne in zahtevne podlage.
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Izredno obstojen.
Triflex ProDetail je certificiran znotraj kategorij največje učinkovitosti in je uspešno prestal obsežne 
preskuse ter dosegel odlične rezultate pri dolgotrajni praktični uporabi. Pričakovana življenjska doba 
izdelka v skladu s smernicami ETAG 005 je 25 let.

Izredna vodotesnost, vse do najmanjših detajlov.
Spoji, nosilci, detajli spojev, strukturno premikanje na mestih, kjer se sestavni deli stikajo, in razpoke: 
Triflex ProDetail se odlično izkaže pri obdelavi zapletenih detajlov. Gibljiv material skupaj z ojačitvijo iz 
runa zagotavlja brezšivno in brezspojno hidroizolacijo.

Neprimerljivo vsestranski.
Novogradnje, prenove, manjša popravila, spoji sten in vratna tesnila, rešetke, ventilatorji, spoji, nosilci, 
zelenice, različne podlage itd.: Triflex ProDetail predstavlja popolno, prilagojeno in dolgotrajno rešitev za 
vse hidroizolacijske zahteve.

Neverjetno osupljiv.

Nanaša se ga lahko pri temperaturah podlage do +50 °C.
Skozi vse leto, najdaljše obdobje za nanašanje.

Nanaša se ga lahko pri temperaturah do -5 w.
Dodatni prihodek ne glede na vremenske pogoje in letni čas.

Odporen na vodo, UV-žarke in hidrolizo.
Dolgotrajno učinkovite rešitve, ki zagotavljajo odlično zanesljivost.
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Koordiniran, v skladu z zahtevami, zanesljiv

Sistematična hidroizolacija.
Za nas, dobavitelje vašega sistema, je izredno pomembno, da so naši izdelki popolno koordinirani. 
Triflex ProDetail združuje hidroizolacijsko tekočino s hitrim delovanjem in ojačitev iz runa po celotni površini. 
Nanaša se hladen v tekoči obliki, moker izdelek na mokro podlago, in se izredno hitro suši ter tako ustvari 
dolgotrajno in prožno končno plast. 

Z izdelkom Triflex ProDetail lahko hitro in preprosto izvedete tudi manjša dela in 
popravila. Prednost predstavlja dejstvo, da lahko zmešate samo količino, ki jo dejansko 
potrebujete. Če želite postopek še pospešiti: 
preprosto naročite in naročeno vam dostavimo na gradbišče.

* po potrebi

** po želji

Z izdelkom Triflex ProDetail ne boste imeli več skrbi ne glede na vrsto uporabe. V družbi Triflex menimo, da so nenehen 
notranji in zunanji nadzor kakovosti proizvodnje ter obsežni preskusi na terenu pred dajanjem izdelka na trg zelo pomembni.
• Najvišje kategorije v skladu s smernicami ETAG 005 (W3, M in S, P1-P4, S1-S4, TL4, TH4).
• Certificirana varnost v skladu z ETA, odpornost proti preboju korenin in korenik v skladu s smernicami FLL.
• Jamstvo za material predloženo Nemškemu zveznemu krovskemu združenju (ZVDH).

Izredna varnost. Izredna skladnost.

Končna plast**

Podlaga

Osnovni premaz*

Hidroizolacija
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Izbor naših dodatnih izdelkov

Vse je mogoče. Vse je vodotesno.

+  Alternativa dolgotrajnemu brušenju
+ Primeren za vse kovinske površine,

npr. baker in nerjavno jeklo
+ Tudi za zarjavele podlage
+ Hitro sušenje in hiter ponovni nanos

+ Preprosta uporaba tudi na težko
dostopnih detajlih, pri katerih se
izdelkov z runom ne more uporabljati

+ Ojačitev z vlakni, elastična hidroizolacija

+ Preprosta in ustrezna hidroizolacija
odprtin, rešetk, notranjih in zunanjih
vogalov in cevovodov

+ Zmanjša obseg rezanja
+ Skrajša čas nanašanja
+ Čisti zaključki detajlov in privlačen videz

+ Samolepilni poliester – runo
+ Ojača material in zapira razpoke
+ Popolno in preprosto fiksiranje
+ Preizkušena in testirana hidroizolacija

za spoje konstrukcij

Osnovni premazi Dopolnilni izdelki

Triflex Metal Primer Triflex ProFibre

Triflex Primer 610 Posebno runo Triflex SK

Triflex Glass Primer Ulite komponente za posebno runo Triflex

V večini primerov se lahko Triflex ProDetail uporablja brez osnovnega premaza. Za vse ostale podlage 
ponujamo rešitve, pri katerih dolgotrajno predhodno delo ni potrebno in ki vam omogočajo hitrejšo in 
preprostejšo izvedbo. Poleg tega ponujamo tudi številne izdelke za varno in zanesljivo hidroizolacijo spojev in 
kompleksnih detajlov.

Kovinske podlage

+ Univerzalen, hitro sušeč,
z optimiziranim oprijemom

+ Ponovni nanos je mogoč po 30 minutah
+ 1-komponentni, majhen volumen

Folije FPO in EPD M

+ Uporablja se lahko na vseh vrstah
stekla in površinah z nanopremazom

+ Nizka viskoznost:
brez neprijetnega odtekanja

+ Brušenje ni potrebno
+ Hitro sušenje in hiter ponovni nanos

Steklene podlage

Izredno ko mpleksni detajli

Navpični s poji

Standardni sp oji
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Preprost in idealen za prenove

Triflex ProDetail 
za strehe.

K2. Primeren za strešne konstrukcije višje 
kakovosti v skladu s standardom DIN 18531 
in nemškimi Smernicami za ravne strehe.

+ Preprosta uporaba, tudi na navpičnih površinah
+ Odobren za kategorije uporabe

K1 (standardne zahteve) in
K2 (povečane zahteve) v skladu z DIN 18531

+ Zadošča zahtevam Evropskih testov z zunanjo požarno
obremenitvijo BROOF (t1, t2, t3)

+ Najvišja stopnja obremenitve P4: zanesljiva hidroizolacija tudi
na mehkih strešnih folijah in toplotno izoliranih površinah

+ Preskus učinka toče v skladu z DIN EN 13583
+ Nadomešča kompleksne strukture, kot so pločevinaste plošče

na kovinskih strehah

Primeri uporabe:

1  Svetline in strešna površina

2  Odprtina v kovinski strehi

3  Bakrene strukture

4  Odprtina za prezračevanje

5  Ravna streha

6  Detajli cevovodov

7  Prehod drenažnega kanala na kovinski strehi

8  Ureditev zelene strehe

Pred nosti

1 2 3

4

5

6

7 8
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Preizkušen, testiran in odporen

Triflex ProDetail za 
balkone in večnadstropne 
parkirne hiše.

Protipožarna zaščita v skladu z DIN 13501-1.
Triflex ProDetail je na voljo tudi kot različica S1!

+ Nanos na podlage vseh oblik
+ Preprosta obnova območja spoja
+ Odporen na toploto do +250 °C za uporabo pod litim asfaltom
+ Uporaba brez plamena na lesenih okvirjih in plastičnih delih
+ Prenese visoke mehanske obremenitve, primeren tudi za promet
+ Omogoča preprost ponovni nanos tudi po daljšem obdobju
+ Uporablja se ga lahko na litem asfaltu

Primeri uporabe:

1  Spoj sten in rešetka

2  Zaključni kot balkona

3  Steber v večnadstropni parkirni hiši

4  Tesnilo vrat

5  Držalo stopniščne ograje

6  Odtočna rešetka

7  Okrasni zaključki stebrov

Pred nosti

1 2 3

4 5

6 7
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Dinamično zapiranje razpok

Triflex ProDetail 
za spoje.

+ Izredna prilagodljivost in obremenljivost
+ Izdelava ekspanzijskih spojev za zelene površine ter območja

za pešce in promet
+ Preizkušen za vodotesne betonske spoje v skladu z načeli

preizkušanja »Spoji strukturne hidroizolacije na betonskih
komponentah z visoko odpornostjo proti vdiranju vode«
(PG-ÜBB)

+ Primeren za hidroizolacijo skupaj z izolacijskimi trakovi
+ Odporen na toploto do +250 °C za uporabo kot zaščita pred

brizganjem vode pod litim asfaltom

Primeri uporabe:

1  Tesnilna masa za spoje

2  Spoj, primeren za promet

3  Spoj, primeren za promet

4  Spoji betonskih konstrukcij

5  Balkonski in ekspanzijski spoj

6  Profil spoja

7  Vodoodporni betonski spoj

8  Spoji steklene nosilne konstrukcije

Pred nosti

1 2 3

4 5

6

7 8
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Izredno močan in odporen proti obrabi

Triflex ProDetail vse 
od temeljev, pa do 
prehodov za krmljenje.

+ Kemično odporen na odplake iz gnoja, gnojevke, silaže itd.
+ Izravnavanje premikov pri prehajanju iz osnove v temelje
+ Neprepusten zaradi oprijema po celotni površini podlage
+ Izredno prilagodljiv sistem tudi na območjih, ki so v stiku

z zemljo
+ Odporen na hidrolizo in bazične snovi

Primeri uporabe:

1  Temelj postaje žičnice

2  Temelj vetrne turbine

3  Spoji postaje žičnice

4  Detajli krožne molzne naprave

5  Hlev za živino

6  Vodni zbiralnik

7  Zadrževalnik

Pred nosti

1 2 3

4 5

6 7
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Znanje na področju 
projektov Triflex
Kot proizvajalec in neposredni distributer tekoče 
hidroizolacije za strehe, balkone, večnadstropne 
parkirne hiše itd. imamo že skoraj 40 let izkušenj s 
projekti. Vedno ponujamo prilagojene  
rešitve, ki ustrezajo vašim zahtevam.  
Zagotavljamo odlično sodelovanje  
med izvajalci, načrtovalci, našim  
osebjem in sistemi. Komunikacijski  
kanali so kratki in neposredni,  
zagotovljen pa je tudi osebni stik. 
Dobrodošli v družini Triflex.

Znanje na področju 
usposabljanja o izdelkih Triflex
Naše strokovno znanje posredujemo neposredno, 

brez trgovskih posrednikov: usposabljanje in 
nasvete nudimo pred in med projektom ter po 

zaključku projekta. S tem zagotavljamo  
najboljše rezultate uporabe,  

optimalne rešitve in  
dolgoročno zadovoljstvo.

Storitve Triflex
Tako smo kot proizvajalec in neposredni distributer 

bližje dejanski uporabi: prek naših tehničnih 
svetovalcev in izvedbenih inženirjev podpiramo in 

nadziramo vaš projekt. 
Dobavo na gradbišče izvajamo v skladu z načrtom, 

nudimo takojšnje nasvete, vam pomagamo 
oblikovati ponudbe in vam z našim tehničnim 

znanjem pomagamo pri izvedbi ter s tem 
zagotavljamo dolgoročni uspeh vašega projekta.

Kakovost Triflex
• Najvišje kategorije v skladu z evropskimi

tehničnimi soglasji (ETAG 005).
• Certificirana varnost v skladu z ETA, odpornost 

proti preboju korenin in korenik v skladu s 
smernicami FLL.

• Jamstvo za material predloženo Nemškemu
zveznemu krovskemu združenju (ZVDH).

• Stalen notranji in zunanji nadzor kakovosti ter 
izboljševanje in optimizacija izdelkov.

VEČ KOT  
LE  

HIDROIZOLACIJA 
DETAJLOV.
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Triflex ProDetail

Referenčni projekti.

Združljiv z vsemi podlagami.

Podlaga brez osnovnega premaza z osnovnim premazom

Asfalt 
Beton 
FRP/okvir svetline 
Kovine (nerjavno jeklo, baker, cink itd.) 
Letve iz PU in plošče iz trde pene 
Letve iz PVC-ja 
Plastična folija (EVA) 
Plastična folija (FPO/TPO) 
Plastična folija (PIB) 
Plastična folija (PVC-P, nB) 
Polimerna bitumenska folija (PY-E) mod. (APP) 
Polimerna bitumenska folija (PY-E) mod. (SBS) 
Steklo 
Strešne membrane (EPDM) 
Vroč/hladen bitumenski premaz 

Planetarij, 
Hamburg (DE)
• Komponenta: vodni zbiralnik
• Velikost projekta:

110 m² odtočni kanali, 
250 m² rob rezervoarja

• Zaključek: 2011

Trojski most, 
Praga (CZ)
• Komponenta: sidranje 

jeklenih palic
• Velikost projekta: 530 m²
• Zaključek: 2014

Logistično podjetje 
Nosta, Piding (DE)
• Komponenta: solarna streha
• Velikost projekta: 25.000 m²
• Zaključek: 2009

La Géode, 
Pariz (FR)
• Komponenta: vodni zbiralnik
• Velikost projekta: 1.800 m²
• Zaključek: 2014

Pergamonski muzej, 
Berlin (DE)
• Komponenta: steklena streha
• Velikost projekta: 1.800 m
• Zaključek: 2004

Podzemna garažna hiša 
Karlsbau, Freiburg (DE)
• Komponenta: vmesna ploščad
• Velikost projekta: 5.000 m²
• Zaključek: 2012



Mednarodni sedež
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Nemčija
Tel.: +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com 01
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