
Bestel uw 3D-vijver op maat !
www.aquaplan.com

rubber epdm vijver • ook geschikt als zwemvijver !
Kant-&-klaar • uw vijver in 1 keer waterdicht !

België
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Kenmerken : 
• 3D-voorgevormde epdm rubber vijver uit 1 stuk
• Direct waterdicht & gebruiksklaar
• Uitzonderlijk lange levensverwachting
• Levertijd ca. 20 werkdagen
• Geschikt voor biologische vijver, siervisvijver, zwemvijver, spiegelvijver, ...
• Blijvend elastisch onder alle omstandigheden
• Eenvoudig aan te brengen in 5 stappen :
 1 fundering maken 2 opmeten 3 prijs berekenen & bestellen 4 plaatsen 5 afwerken!

Voor berekening en bestellen zie www.aquaplan.com “assortiment PDF/Film” - Tuin
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L-vorm rechthoek rond



Algemeen :

Kant-&-klaar 3-dimensionaal voorgevormd rubber membraam, welke uw vijver in 1 keer waterdicht 
maakt :
1. Bepaal de plaats in uw tuin.
2. Maak een constructie van kalkzandsteen/betonblokken/hout/metaal :

Werk volgens de instructies van de leverancier(s), zorg voor een goede (betonnen) fundering met 
een minimale levensverwachting van ca. 30 jaar.

3. Neem de maat op (lengte x breedte x diepte).
4. Prijsberekening en bestellen via de vijvercalculator op www.aquaplan.com.
5. Rubber 3D-vijverfolie plaatsen (inhangen), klaar !

Opmeten / prijsberekening :
1. Ga naar  www.aquaplan.com “assortiment PDF/Film” rubriek tuin • button 3D-vijvercalculator voor

de prijsofferte en bevestiging (uitprinten).
2. Neem deze afgedrukte bevestiging mee naar de dichtsbijzijnde DHZ-bouwmarkt.

Vb. berekening bij een ronde vijver van 450 cm breed x 160 cm diep :

Weetjes :
Aquaplan 3D-vijverfolie is een elastische, synthetische EPDM rubberfolie, die volgens de strengste normen met 
computergestuurde en aan elkaar gelaste banen wordt gefabriceerd.

Aquaplan 3D-vijverfolie is een Nederlands product, zowel de basisgrondstoffen als het eindproduct worden in 
Nederland gemaakt.  Aquaplan 3D-vijverfolie is een elastomeer dat middels een geavanceerde vulcanisatiemethode 
van een plastische (het rubbermengsel) in een elastische (de folie) toestand wordt gebracht.  Hierdoor blijft de elasti-
citeit onder alle omstandigheden behouden.  Tevens is het uittreden van weekmakers uitgesloten.  Door dit uitgekien-
de productieproces voldoet de Aquaplan 3D-vijverfolie aan de hoogste kwaliteitseisen en krijgt het die eigenschappen 
die nodig zijn om, op een eenvoudige doeltreffende manier, kwalitatief hoogwaardige afdichtingssystemen te kunnen 
maken.

Het is belangrijk bij het verwerken van Aquaplan 3D-vijverfolie dat er uitsluitend met schone producten en gereed-
schappen wordt gewerkt.  Dit geldt ook voor schoeisel en kleding.

Verbindingen met 3D vijverfolie : men dient er altijd voor te zorgen dat te verlijmen oppervlakken droog, schoon
en vetvrij zijn.  Aquaplan vijverfolie kan worden gereinigd met water en zeep.  Eventueel vetvrij maken met 
brandspiritus.

Afwerken van details : bij speciale doorvoeringen (schroefgaten etc.) en andere details in de folie kan waterdicht-
heid worden verzekerd door het afkitten met rubber dak-lijm.  Plooien en rillen zoveel mogelijk voorkomen.  Door de 
elasticiteit van de folie kan dit niet altijd voorkomen worden (krimpen/uitzetten) vorst, warmte.



   

Aanbrengen van Aquaplan 3D-vijverfolie :

1) Constructie maken van kalkzand steen/betonblokken/hout/metaal.  Volg de instructies op van de   
 leverancier(s), zorg voor een goede (betonnen) fundering met een levensverwachting van ca. 30 jaar.
 De ondergrond en zijkanten moeten voor het verleggen van de vijverfolie grondig gecontroleerd   
 worden op scherpe uitsteeksels (scherpe stenen, glas, takken etc. ...), deze moeten worden verwijderd.
 Bij twijfel eerst een beschermingsvlies aanbrengen of zand op de bodem aanbrengen.  Eventueel   
 kunnen hier ook (dunne) isolatieplaten voor gebruikt worden.
 Alle werkzaamheden aan de ondergrond moeten volledig uitgevoerd zijn voordat de vijverfolie 
 wordt aangebracht.  Bij het uitrollen/uitvouwen van het membraam dient men er rekening mee te   
 houden dat alle scherpe of hoekige obstakels vermeden dan wel beschermd dienen te worden
2) Opmeten (zie opmeten in de folder).
3) Prefab op maat bestelde 3D-vijverfolie moet volgens de bijgevoegde uitrolschets worden
 uitgevouwen.
4) 3D-vijverfolie is een elastisch materiaal en moet altijd zonder spanning in positie worden gebracht
 en bevestigd.  Let hierbij ook op de stabiliteit van de ondergrond en het gewicht van het water dat
 hierop aangebracht wordt.  Door het opvouwen/oprollen kan een, zij het geringe, spanning aanwezig
 zijn.  In verband hiermee de 3D-vijverfolie na het uitleggen ca. 30 min. laten liggen alvorens tot enige
 bevestiging over te gaan.  Water kan wel direct na het uitvouwen in de vijver worden gebracht.

5) Uitvouwen over de rand, eventueel de folie op de rand verzwaren (steen) om terugzakken tegen te  
 gaan.
6) Binnenhoek maken.  Druk de folie in de hoek goed aan, zodat deze op de juiste plaatst zit.  Markeer
 de plaats tot waar de folie/hoek ingeknipt dient te worden.
 Gebruik de meegeleverde stans om een rond gat te maken op de plaats van de door U gemaakte  
 markering.
7) Knip de folie in tot het ronde gestanste gat.  Het door de stans onstane ronde gat aan het uiteinde  
 zorgt ervoor dat inscheuring voorkomen kan worden.
8) Vouw de beide zijden van de hoek over de rand en werk zo alle hoeken van de vijver af.

9) Het eventueel inwerken van een ronde doorvoer - overloop - afvoer.  Het “hart” van de ronde  
 doorvoerpijp op de 3D-vijverfolie markeren.  Daarna een cirkel rond dit punt tekenen van 1/3 van
 de diameter van de doorvoer (bv. bij een diameter van 6 cm dient U een cirkel van 2 cm uit te
 knippen.  Deze uitsparing hierna uit de folie stansen (bij grotere diameters kan dit ook met een
 schaar gebeuren).

Let op :
voorkom inscheuren en zorg ervoor dat nadien geen folie aan de doorvoer gaat “hangen”!  
Vervolgens het membraan voorzichtig over de doorvoer trekken en aandrukken.  De spanning in de 
folie ten gevolge van het “te kleine gat” geeft nu vanzelf een opstand en een waterdichte aansluiting.

10) Bij doorvoeren met een lasnaad en/of een oneffen oppervlak de folie voor de helft naar beneden
omslaan/rollen en op de bovenzijde een ril rubber dak-lijm aanbrengen en dan de folie 
terugslaan/rollen (eventueel manchet plaatsen).

Het is van belang de verlegging van de 3D-vijverfolie volgens deze voorwaarden uit te voeren :



Toebehoren :

10) Indien voldoende Rubber dak-lijm epdm is aangebracht komt deze boven de folie uit.  Het over-
tollige moet worden vlak gestreken.

 De doorvoeraansluiting is nu gereed, voordat het water wordt ingebracht controleren of alle  
 doorvoeren zò zitten, dat de foliekraag naar de waterzijde toe gekeerd zit.  Men dient uitsluitend de  
 door Aquaplan geadviseerde lijmen en kitten toe te passen.
 Oppervlakken die moeten worden verlijmd moeten schoon, droog en olie- en vetvrij zijn.
11) Vul nu de vijver met water.
12) Bevestigen van de 3D-vijverfolie op de door U gemaakte bovenrand van de constructie.

Rubber Dak-lijm epdm hecht op de meest voorkomende ondergronden zoals beton, metaal,
hout, steen, enz. ...).  Breng 1 ril Rubber dak-lijm epdm horizontaal op de ondergrond aan, en 
direct de 3D-vijverfolie hierop aanbrengen.

13) Direct stevig aanrollen.
14) Deze methode is geschikt voor ca. 80 cm vijverdiepte.  Bij een hogere vijverdiepte moet (horizontaal)  
 halverwege de opstaande wand een extra ril Rubber dak-lijm epdm worden aangebracht.
15) De randafwerking (bv. tegels) kunnen door middel van 2 rillen Rubber dak-lijm epdm bevestigd

worden.
16) KLAAR!

Aanbrengen / afwerken ronde vijver rand!

Bij een ronde vijver dient men voor de randafwerking de folie om de 20 cm te stansen en in te knippen, 
tot op de rand (zie tekening).

BINNENHOEK :
Om de binnenhoek te verstevigen kunnen hiervoor de optionele hoeken gebruikt worden.
Deze hoeken aanbrengen met Rubber dak-lijm epdm à rato van ½ koker lijm per hoek.

BUITENHOEK :

Aquaplan Rubber dak-lijm epdm voor het waterdicht afwerken van naden en details.
Ook geschikt voor het bevestigen/verlijmen van 3D-vijverfolie aan diverse ondergronden en het uitvoeren van reparaties.

EXTRA LIJM

VOOR RAND

AFWERKING


