
Zwemvijvers.
RENOLIT ALKORPLAN



ZWEMVIJVERS ...
ÉÉN MET DE NATUUR

VOORDELEN

• Strak en zonder plooien afgewerkt 
 met een optimaal esthetisch resultaat 
 als gevolg.

• Het afdichten van trappen en moeilijke
 vormen op een strakke en eenvoudige manier.

• De RENOLIT ALKORPLAN zwemvijverfolie 
 bestaat uit polyester gewapende PVC-P van 
 1,5 mm dik, die u ook op langere termijn 
 waterpret in uw tuin garandeert.

• RENOLIT ALKORPLAN zwemvijverfolie wordt 
 verwerkt met hete lucht, wat zorgt voor
 een homogene en perfect waterdichte afwerking.

• Eventuele beschadigingen aan de 
 zwemvijverfolie kunnen tijdens 
 de ganse levensduur op een eenvoudige 
 en vakkundige manier hersteld worden.

• De RENOLIT ALKORPLAN zwemvijverfolie 
 is vis- en plantvriendelijk.

Een zwemvijver geeft zowel in de winter als in de zomer een extra 
dimensie aan uw tuin. In de zomer kan het hele gezin genieten van 
een verfrissende duik in het glasheldere water. Een zonneterras in 
combinatie met een strak afgewerkte of eerder ronde zwemvijver 
geeft u een waar vakantiegevoel.
 

De combinatie van een volledig biologisch te onderhouden  
zwembad en een tuinvijver zet steeds meer mensen ertoe aan een 
zwemvijver in de tuin te nemen.
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Uw zwemvijver is 
perfect in harmonie 

met de natuurlijke 
omgeving van uw tuin.

NATUURLIJK FILTERSYSTEEM

De zwemvijver behoeft bovendien 
geen peperdure filterinstallatie om het water helder 
te houden want het water wordt op een volledig 
natuurlijke manier gezuiverd door waterplanten 
en/of circulatie door lavagesteente.

Hij kan op een perfecte manier geïntegreerd worden 
in het natuurlijke tuinbeeld en zorgt zeker in de winter 
voor idyllische taferelen in uw tuin.

alkorPLAN® van 1.5 mm dik, 
op lange termijn waterpret 

gegarandeerd

Uw zwemvijver werkt 
met een volledig 

natuurlijk filtersysteem

RENOLIT ALKORPLAN
zwemvijverfolie plaatst men met 

hete lucht wat zorgt voor een homogene 
en perfect waterdichte afwerking.
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Al onze oplossingen voor 
afdichting genieten een 
productgarantie van 10 

jaar en worden geplaatst 
door gecertificeerde 
aannemers die bij de 

fabrikant een opleiding 
genoten hebben. 

De productie-eenheid 
RENOLIT Belgium N.V., 
is EN ISO 9001:2008 

gecertificeerd.  

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE België
T B +32 (0)55 33 98 24 - T Ndl +32 (0)55 33 98 31 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT ALKORPLAN00328

• Treksterkte: 800 N/50 mm (volgens DIN 53455)

• Rek bij breuk: nominale waarde 10% (volgens DIN 53455)

• Scheurweerstand nominale waarde: 100 N (volgens DIN 53363)

• Dimensionele stabiliteit: nominale waarde ≤ 1% (volgens DIN 53377, 6H/80°C)

• Koude plooi: nominale waarde -20°C (volgens DIN 53361)

• Wortelwerend: geen perforaties (volgens DIN 4062 5.7)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

De zwarte kleur zorgt voor 
een nog snellere opwarming 

van het water in de zwemvijver.

De informatie in dit commercieel document wordt naar eer en geweten gegeven. Ze berust op de huidige algemeen aanvaarde stand van de techniek. Deze informatie ontslaat de gebruiker geenszins van zijn plicht om 

bestaande voorschriften, octrooien, wettelijke of lokale regels, technische goedkeuringen of de algemeen aanvaarde regels van het vakmanschap te respecteren. De koper is als enige verantwoordelijk voor het correct 

informeren van de eindgebruiker van dit product. Aangezien niet met alle concrete omstandigheden en detailproblemen rekening gehouden kan worden, is het in dergelijke gevallen noodzakelijk contact op te nemen 

met de technische dienst van RENOLIT Belgium N.V., die u op basis van de verstrekte informatie en de beschikbare kennis, met raad zal bijstaan. Onze technische dienst kan niet aansprakelijk gesteld worden noch 

voor het concept, noch voor de uitvoering van de werken. Het eventueel negeren van reglementering of voorschriften kan geen verantwoordelijkheid van RENOLIT Belgium N.V. met zich meebrengen. Onze kleuren 

voldoen qua UV-bestendigheid aan de EOTA normen maar blijven onderhevig aan de normale evolutie in de tijd. Bij gedeeltelijk herstel van een afdichting gedurende de garantieperiode wordt geen rekening gehouden 

met esthetische overwegingen. Wijzigingen voorbehouden.
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