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VOORDELEN 
✔ Geschikt voor het bewaren van drinkwater
✔ Veilig voor mens, plant en dier
✔ 300% elastisch
✔ Wortelvast
✔ UV- en ozonbestendig
✔ Onderhoudsarm en eenvoudig te plaatsen
✔ Recycleerbaar en milieuvriendelijk
✔ Lange levensduur (gemiddeld 40 jaar)
✔ 10 jaar productgarantie op de folie

TECHNISCHE SPECIFICATIES
✔ Dikte: 1,14 mm
✔ Gewicht: 1,4 kg/m2

✔ Afmetingen: alle afmetingen volgens onze standaard 
rolbreedtes zijn mogelijk (3,05 m - 4,57 m - 6,10 m - 7,62 m - 
9,14 m - 12,19 m - 15,24 m)

✔ Rollen met lengte 30,48 m of 60,96 m
✔ Alle mogelijke vormen
✔ Tip voor het opmeten van uw vijver:
 L = lengte + 2x diepste punt + 2x randafwerking
 B = breedte + 2x diepste punt + 2x randafwerking
✔ Mogelijkheid tot het maken van een 10 prefab BossCover 3D 

vijver uit 1 stuk

VIJVERFOLIE
Van een rustgevende waterpartij in de tuin tot een industrieel waterbekken. Het kan allemaal met de BossCover 
Pond EPDM Vijverfolie. 
Onze permanente kwaliteitscontroles maken BossCover Pond EPDM vijverfolie bijzonder geschikt voor het aanleggen van 
allerhande projecten waaronder: tuinvijvers en waterpartijen, zwemvijvers, parkvijvers, blusvijvers, (industriële) waterbekkens, 
bufferbekkens, kweekvijvers, koivijvers, drinkwaterbassins,...
U kan bij ons ook terecht voor een volledige prefab BossCover 3D vijver uit 1 stuk!

✔ 

HOE GAAT U TE WERK
Een vijver of waterbekken aanleggen met BossCover Pond 
EPDM vijverfolie is zeer eenvoudig.

Stap 1: Vouw de BossCover Pond EPDM vijverfolie uit. Deze 
folie is wortelvast en kan zo worden uitgespreid. Wanneer de 
ondergrond scherpe voorwerpen bevat, is het raadzaam eerst 
een beschermende polyester-onderdoek te leggen.

Stap 2: Breng ballast aan op de rand (min. 50 cm). BossCover 
Pond EPDM vijverfolie kan je tot 930 m² naadloos leggen. 
Een naadverbinding tussen 2 stukken vijverfolie of details 
zoals een afvoer voor een fontein werk je snel en eenvoudig 
af met onze speciale gebruiksvriendelijke 
tapes en lijmen. 

Stap 3: Afwerken en  ...

“ Geniet 
   van uw vijver! ”
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