
       

PVC en EPDM
Gauris handleiding installatie foliezak (liner)

 3.  Plaats op de bodem stenen of andere gewichten om de folie strak  
op zijn plaats te houden

 6. Trek de folie aan tegen de wanden

 7. Plaats de tegenflens van de inspuiter(s) en/of doorvoer(en) 

 8.  Laat de (zwem)vijver na 24 uur helemaal vollopen. 

 9. Controleer eerst of de folie goed strak zit en vastzit

 10.  Na het vullen is de (zwem)vijver gezet. Nu bovenaan de hoeken inknippen  
tot gewenste diepte. De standaard overlap van de foliezak is 25 cm.

 11.  Vervolgens is het tijd om de randafwerking te doen

 1.   Indien u beschermdoek heeft ontvangen, dit als eerste bevestigen, strak,  
vlak en zonder plooien, met lijm en/of acryltape op de bodem en wanden

 2.  Vouw vervolgens de foliezak (liner) open op de bodem van de (zwem)vijver  
volgens het uitvouwplan (aangegeven op de foliezak)

 4.  Bevestig de wanden aan de boven zijde met spijkers of lijmtang

 5.  Laat ongeveer 10 cm water in de (zwem)vijver lopen



       

Lees ook onderstaande aandachtspunten  
voordat u aan de slag gaat:
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•  Breng de (zwem)vijverconstructie in droge toestand voordat u aan de slag gaat

•  Buizen en doorvoeren niet in een hoek plaatsen, maar minstens 30 cm van de zijwand en 50 cm uit elkaar. 

•  Skimmermonden en doorvoeren komen gelijk met de bezetting van de vijverwand.

•  Voer geen activiteiten uit die stof veroorzaken (graafwerkzaamheden en slijpschijf) in de nabije omgeving van  
werkzaamheden.

•   Voor het lijmen van PVC bevelen wij de volgende producten aan: 
- Sabaplast  
- Gauris MS kit / lijm (zwart) 
- Superstrong MS Polymeer multikit (verkrijgbaar in de kleuren: transparant, wit, antraciet en grijs)

•  Voor een aantal gekleurde PVC folies kunnen wij vloeibaar PVC in dezelfde kleur leveren.

•  Voor het lijmen van EPDMvijverfolie bevelen wij de volgende producten aan:  
- Contact Adhesive 5000 
- Gauris MS kit / lijm (zwart)

•  Als de folie en/of vlies wordt gelijmd:

•  De muren dienen droog te zijn  
(eventueel muren bovenaan afdekken bij regenweer)

•  De grond aan de buitenzijde van de (zwem)vijver niet aanvullen voor plaatsing 
van de folie. Als de grond nat is, komt het water door de muur en kan de lijm niet 
gebruikt worden

•  Indien er zich doorvoeren / inspuiters in de (zwem)vijver bevinden,  
deze afplakken zodat ze schoon blijven


