
Triflex BFS
System pokryć balkonowych

Specjalista w zakresie płynnych tworzyw sztucznych
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Triflex BFS
System pokryć balkonowych

Jakość na intensywnie użytkowanych balkonach

Rozwiązania do  
spoin i detali

Balkony i podcienie pozostają często niezabezpieczone przed wpływem 
czynników pogodowych. Objawy zużycia sprawiają, że powierzchnie wyglądają 
nieestetycznie, a wnikająca w nie wilgoć niszczy substancję budowlaną. 
Renowacja z zastosowaniem systemu Triflex BFS gwarantuje długotrwałą 
ochronę oraz daje możliwość kształtowania wyglądu powierzchni zgodnie z 
życzeniem poprzez wybór koloru i wyglądu warstwy wierzchniej.

Triflex BFS jest wylewką grubowarstwową, opracowaną specjalnie z myślą 
o balkonach i podcieniach, które są stale narażone na silne obciążenia 
mechaniczne i chemiczne. Powłoka ta zapewnia długotrwałą ochronę 
substancji budowlanej. Triflex BFS nadaje się do zastosowania w występach 
budynków i nad pomieszczeniami niemieszkalnymi.

Firma Triflex posiada ponad 30-letnie doświadczenie w renowacji budynków 
za pomocą trwałych systemów uszczelnień i powłok.

Krawędzie tworzą naturalną granicę, do której 
rozprowadzana jest wylewka. Ponieważ w 
miejscach poziomych i pionowych podziałów 
budynku połączenia są już wykonane za 
pomocą zbrojonego uszczelnienia do detali, 
powstaje równomierna, płaska powierzchnia. 
Drzwi balkonowe o niewielkim progu można 
zabezpieczyć równie skutecznie jak słupki poręczy 
oraz rynny.

Utwardzenie żywic stosowanych w produkcie 
Triflex BFS trwa krócej niż godzinę. Pełną powłokę 
balkonu, a więc wszystkie kroki począwszy od 
zagruntowania, poprzez nałożenie powłoki, aż do 
powłoki utrwalającej, można wykonać w ciągu 
jednego dnia. Dzięki temu prace remontowe mniej 
przeszkadzają mieszkańcom, a podcienie mogą być 
użytkowane już po kilku godzinach.

Renowacja balkonu  
w jeden dzień

Bezpieczeństwo dróg  
ewakuacyjnych dzięki  
ochronie przeciwpożarowej
Produkt Triflex BFS (S1) jest kolejną wersją niezawodnego systemu uszczelnień 
Triflex BFS o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia. Ten 
system o wyjątkowej trwałości mechanicznej i chemicznej jest trudnozapalny 
dzięki zawartości specjalnych dodatków uszlachetniających, a więc optymalny 
do podcieni i dróg ewakuacyjnych. Unikalny system Triflex BFS (S1) 
przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na podłożach mineralnych.



Najważniejsze zalety systemu

Kolory potrafią ożywić nie tylko mieszkanie – balkon również. Dlaczego tylko 
naprawiać nawierzchnię, skoro można ją jednocześnie wykończyć? 
Systemy płynnych tworzyw sztucznych firmy Triflex są dostępne w wielu 
wersjach kolorystycznych. Wykończ swój pokój mieszkalny na świeżym 
powietrzu zgodnie z własnym gustem i oczekiwaniami.

Powłoka utrwalająca

Powłoka

Podkład gruntujący

Podłoże

Charakterystyka systemu
Triflex BFS to odporna na zużycie powłoka 
grubowarstwowa (wylewka) na bazie szybko 
wiążącego polimetakrylanu metylu (PMMA) do 
balkonów i podcieni. Ten system trójwarstwowy 
należy stosować na miejscu w postaci płynnej,  
gdy wszystkie warstwy są jeszcze mokre.

Indywidualne kształtowanie za 
pomocą koloru i nawierzchni

 � Trwałość
Triflex BFS jest systemem grubowarstwowym, tworzącym warstwę o grubości 
od ok. 3 do 4 milimetrów w zależności od wersji. Powłoka wykazuje także 
odporność na silne punktowe obciążenia mechaniczne wywoływane przez 
stoły i krzesła balkonowe oraz ruch pieszych w podcieniach.

 � Ochrona substancji budowlanej
System grubowarstwowy charakteryzuje się elastycznością, zdolnością 
statycznego zabezpieczania pęknięć oraz wodoszczelnością. Zabezpiecza 
podłoże przed szkodliwym działaniem dwutlenku węgla i chlorków. Materiał 
ten jest zarówno odporny na wpływ czynników atmosferycznych jak również 
na promieniowania UV.

 � Ochrona przeciwpożarowa
Triflex BFS (S1) to wersja systemu powłok o właściwościach hamujących 
rozprzestrzenianie się ognia. Pod względem palności system odpowiada  
klasie B1 (trudnozapalny) zgodnie z DIN 4102 oraz klasie Bfl-s1 zgodnie z 
DIN EN 13501-1. Jego najwyższą jakość potwierdza świadectwo kontroli.

 � Równe powierzchnie
Wylewka samopoziomująca niweluje niewielkie nierówności podłoża i tworzy 
powierzchnie o atrakcyjnym wyglądzie.

 � Ułatwiona renowacja
System może być stosowany na niemal wszystkich rodzajach podłoża, jest 
paroprzepuszczalny, a dzięki ciężarowi powierzchniowemu poniżej 10 kg/m² 
nadaje się do nanoszenia na stare powłoki bez negatywnych konsekwencji dla 
statyki. Oszczędza to koszty usuwania starej powłoki oraz czas.

 � Krótkie przerwy w eksploatacji
Triflex BFS charakteryzuje się znacznie krótszymi czasami twardnienia niż 
systemy na bazie żywic EP lub PUR. Balkony czy podcienie nadają się w pełni 
do użytku już w dwie godziny po zakończeniu pracy. Takie rozwiązanie nie 
powoduje niemal żadnych utrudnień dla mieszkańców. Możliwa jest również 
praca etapowa.

 � Obróbka również w niskich temperaturach
System powłok może być stosowany przy temperaturach podłoża do 0 °C. 
Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie napraw balkonów nawet w 
zimniejszej porze roku.

 � Szczelność w każdym detalu
Utwardzona powłoka tworzy gładką i bezspoinową powierzchnię. Zbrojenie 
krawędzi i łączeń za pomocą włókniny zwiększa bezpieczeństwo. System 
umożliwia dzięki temu łatwe uszczelnienie nawet skomplikowanych detali.

 � Kolory i nawierzchnie
System można dostosowywać kolorystycznie. Możliwe jest wykonanie 
nawierzchni wykończonych Colour Design lub Triflex Micro Chips, jak również 
powierzchni antypoślizgowych z posypką kwarcową klasy R 11 i R 12.

 � Nieskomplikowana pielęgnacja
Wszystkie powierzchnie dają się łatwo czyścić przy użyciu konwencjonalnych 
metod.

Triflex BFS
System pokryć balkonowych



A tak to się robi ...

1 Zagruntować łączenie ze 
ścianą i całą powierzchnię.

7 ... wygładzić. 8 Położyć powłokę utrwalającą 
Triflex Cryl Finish 205 
najpierw na detale, ...

2 Nałożyć na łączenia ze 
ścianą Triflex ProDetail.

3 Przyłożyć włókninę Triflex 
(Spezialvlies) usuwając spod 
niej powietrze, a następnie ...

9 ... a następnie na całą 
 powierzchnię i ...

4 ... ponownie nałożyć 
grubą warstwę Triflex 
ProDetail.

5 Powłokę  
Triflex ProFloor ...

6 ... rozprowadzić za 
pomocą kielni i ...

10 ... wdmuchać na nią 
Triflex Micro Chips.

11 Podłoga balkonu  
jest gotowa w ciągu 
jednego dnia.

ISO 14001
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QR-Kod skanuj przy 
pomocy smartfona w celu 
uzyskania dostępu do 
dodatkowych informacji.

Produkty Triflex powstają na bazie przeszło 30-letniego doświadczenia i 
nieustannego rozwoju oraz w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązania 
systemowe w zakresie płynnych tworzyw sztucznych do najróżniejszych 
zastosowań. Wysokie standardy jakościowe potwierdzają m.in. certyfikat 
ISO 9001 otrzymany przez przedsiębiorstwo oraz europejskie aprobaty 
techniczne (ETA) produktów Triflex.

Chcielibyśmy odrobinę ułatwić Państwu życie. Przekazujemy 
w związku z tym wszelkie informacje potrzebne do podjęcia 
właściwej decyzji. Nasi doradcy chętnie udzielą Państwu 
również porady na miejscu. Opisy systemów Triflex, rysunki 
systemów oraz propozycje wykończeń kolorystycznych 
udostępnimy na życzenie. Ponadto można pobrać 
standardowe materiały ofertowe ze strony www.triflex.pl.

Służymy Państwu pomocą! Jakość produktów Triflex

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

Polska
Triflex Polska
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
Tel. +48 22 5480156
info@triflex.pl
www.triflex.pl


