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OVER ONS 
 
SEALTEC is een professionele distributie-, plaatsings- en adviespartner voor de meest uiteenlopende 
waterdichtingstoepassingen. Onze wortels liggen in België, maar we werken met een reeks sterke internationale 
merken. Op basis van meer dan 17 jaar ervaring weten we dat de TPO-folies van SIKA en AGRU een duurzame 
waterdichting van zwembaden, zwemvijvers, tuinvijvers en koivijvers garanderen. Voor veeleisendere 
toepassingen zoals bufferbekkens, irrigatiebekkens en kunstsneeuwbekkens kiezen we voor de geomembranen 
van AGRU. De vloeibare REVOPUR waterdichting en een reeks hoogwaardige toebehoren maken ons 
waterdichtingsaanbod compleet. 
 
ONS GAMMA 
 
Bij de keuze van onze producten staat mens en milieu centraal. Alle onze waterdichtingsproducten en 
leveranciers kunnen terugblikken op decennialang bewezen duurzaamheid van het product én de daarmee 
opgebouwde systemen.  Naast duurzaamheid hechten we ook zeer veel belang 
aan ecologie en arbeidsgezondheid. Onze producten zijn vrij van solvents, weekmakers, chlorides (PVC) en 
biocides die een ontegensprekelijke impact hebben op de gezondheid van de mens en het milieu. De 
productie van al onze producten bevindt zich in Europa. De transportweg en dus ook de totale ecologische 
voetafdruk blijft daardoor beperkt. We bekijken dus duurzaamheid en ecologie in zijn brede context 
en compenseren onze eigen ecologische voetafdruk door het aanplanten van bomen waarvoor we een 
samenwerkingsakkoord hebben met BOS+.  
 
Onze gamma dichtfolies zijn op basis van thermoplastische polyolefinen, FPO's op PP en PE-basis die zich 
voornamelijk kenmerken door: 
 

• Zeer hoge chemische bestendigheid 
• Exellente mechanische eigenschappen 
• Zeer hoge duurzaamheid, verwachte levensduur +55 jaar 
• Ecologisch en recyclebaar 
• Thermisch lasbaar zonder uitstoot van schadelijke dampen 
• Verschillende tinten grijs, groen, blauw en wit 
• Kleurvastheid 
• Vrij van PVC, weekmakers, chlorides en biocide 
• 10 jaar productgarantie 

 
ONZE DIENSTEN 
 
SEALTEC biedt duurzame oplossingen met ecologisch verantwoorde materialen voor al uw projecten. We zijn 
een professionele B2B handelsorganisatie en leveren onze materialen en diensten aan een netwerk van erkende 
installateurs en handelaren. 
We bieden productopleidingen, geven technische ondersteuning of zorgen voor de volledige uitvoering van de 
waterdichtingswerken volgens de regels van de kunst met dichtgarantie. U kiest met andere woorden zelf 
welke dienst het best bij uw noden aansluit! 
 
  



	

Prijslijst Lining 2019 4 

   
PRODUCTMATRIX 
 

Toepassing AGRU Relax 
TPO/PE 

SIKAPLAN WT 
TPO/PP 

AGRU 
FPP 

AGRU 
HDPE 

REVOPUR REVESTECH 
POOL120 (*) 

Biologische zwemvijver • • •    

Natuurlijk zwembad • •     

Traditioneel zwembad •    • • 

Tuinvijver • • • •   

Watergang/Kreek • • •    

Koivijver • • • •   

Spiegelvijver • • • •   

Parkvijver   • •   

Fontein/Ornament   • • • • 

Blusvijver   • •   

Bufferbekken   • •   

Rietveld    •   

Stortplaatsen    •   

Irrigatiebekken   • •   

Kunstsneeuwbekken    •   

 
Aarzel niet en vraag ons professioneel advies voor elk project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Revestech Pool 120 is een waterdichte, ontkoppelde membraan die als drager voor een keramisch afwerking fungeert. Het is dus geen 
“standalone” waterdichting  
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BESCHRIJVING 
 
SIKAPLAN WT is een hoogwaardige, glasvlies versterkte TPO-dichtingsfolie op PP-basis 
(polypropyleen).  
 
TOEPASSING 
 

• Vijver, zwemvijver, biologisch zwembad 
 
KENMERKEN 
 

• Glasvlies versterkte kunststof dichtingsbaan op PP-basis 
• Homogeen doorgekleurd 
• Vrij van weekmakers, chlorides en biocides 
• Thermisch lasbaar 
• Statische doorprikweerstand (CBR): 1,5 kN 
• Treksterkte: 9,5 N/mm2 longitudinaal, 8,5 N/mm2 transversaal  
• Rek: Treksterkte: ≥500% longitudinaal en transversaal  
• Waterdoorlaatbaarheid: <10-7 m x m-2 x d-1 
• Wortelvast 
• Vouwbaarheid bij lage temperaturen: ≤ -20°C 
• Afmetingen: 2,0 m x 20,0 m x 1,3 mm 
• Gewicht: 1,23 kg/m2 
• Verpakking: rol (40 m2 – ca. 55 kg) 

 
Omschrijving Kleur Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 
SIKAPLAN WT 5300-13C-6000 Patinagroen 164.321 m2 22,90 € 
SIKAPLAN WT 5300-13C-6021 Bleekgroen 164.537 m2 22,90 € 
SIKAPLAN WT 5300-13C-7016 Antracietgrijs 164.331 m2 22,90 € 
SIKAPLAN WT 5300-13C-7031 Blauwgrijs 434.269 m2 22,90 € 
SIKAPLAN WT 5300-13C-7040 Venstergrijs 164.335 m2 22,90 € 
SIKAPLAN WT 5300-13C-7046 Telegrijs 404.536 m2 22,90 € 

 
TOEBEHOREN (PP) 
 

Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 
SIKAPLAN WT gecoate lashoek 50 mm x 20 mm x 2,0 m 110.598.5020 Stuk 12,38 €  
SIKAPLAN WT gecoate lasstrip 90/10 mm x 2,0 m 110.598.100 Stuk 18,05 € 
SIKAPLAN WT gecoate lasplaat 1,0 m x 2,0 m x 1,4 mm  110.598 Stuk 120,95 € 
SIKAPLAN WT Prep 5 Liter 155.157 Stuk 55,92 € 
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BESCHRIJVING  
 
AGRU RELAX is een hoogwaardige, glasvlies versterkte TPO-dichtingsfolie op PE-
basis (polyethyleen).  
 

G/G: glad/glad 
SRH: Anti-Slip (Homogeen) 
SRG: Anti-Slip (Glasvlies versterkt) 

 
TOEPASSING 
 

• Zwembad, biologisch zwembad 
 
KENMERKEN 
 

• Glasvlies versterkte kunststof dichtingsbaan op PE-basis 
• Kleur: Homogeen doorgekleurd 
• Chloorbestendig 
• Vrij van weekmakers, chlorides en biocides 
• Thermisch lasbaar 
• Treksterkte: ≥6 N/mm2 longitudinaal en transversaal  
• Rek: Treksterkte: ≥400% longitudinaal en transversaal  
• Waterdoorlaatbaarheid: <10-7 m x m-2 x d-1 
• Wortelvast 
• Vouwbaarheid bij lage temperaturen: ≤ -25°C 
• Afmetingen: 2,0 m x 25,0 m x 1,5 mm 
• Gewicht: 1,75 kg/m2 
• Verpakking: rol (50 m2 – ca. 85 kg) 

 
Omschrijving Kleur Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 
AGRU RELAX G/G Lichtblauw 58.605.8025.15 m2 27,32 € 
AGRU RELAX G/G Lichtgrijs 58.605.6025.15 m2 27,32 € 
AGRU RELAX G/G Antracietgrijs 58.605.1125.15 m2 27,32 € 
AGRU RELAX G/G Wit 58.605.7025.15 m2 27,32 € 
AGRU RELAX G/G Azuurblauw 58.605.9025.15 m2 27,32 € 
AGRU RELAX SRH - antislip Lichtblauw 58.606.1325.15 m2 32,54 € 
AGRU RELAX SRH - antislip Azuurblauw 58.606.2325.15 m2 32,54 € 
AGRU RELAX SRH - antislip Antracietgrijs 58.606.4325.15 m2 32,54 € 
AGRU RELAX SRH - antislip Wit 58.606.3325.15 m2 32,54 € 
AGRU RELAX SRG - antislip Lichtgrijs 58.606.6025.15 m2 37,92 € 

 
TOEBEHOREN (PE) 
 

Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

AGRU RELAX gecoate lashoek 50 mm x 20 mm x 2,0 m 58.900.1720.5020 Stuk 10,92 € 
AGRU RELAX gecoate lasstrip 90/10 mm x 2,0 m 58.900.1720.100 Stuk 15,29 € 
AGRU RELAX gecoate lasplaat 1,0 m x 2,0 m x 1,4 mm  58.900.1720.10 Stuk 93,32 € 
AGRU Clean 5 Liter 87.900.1625.05 Stuk 87,43 € 
AGRU Intensive Cleaner 1 Liter 87.900.1625.10 Stuk 19,07 € 
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BESCHRIJVING  
 
AGRU FPP is een hoogwaardige, ongewapende geomembraan op PP- basis 
(polypropyleen).  
 
TOEPASSING 
 

• Tuinvijver, zwemvijvers, parkvijvers, wateropslag- en irrigatiebekkens, blusvijver 
 
KENMERKEN 
 

• Ongewapende, homogene kunststof dichtingsbaan op PP basis 
• Kleur: zwart of donkergrijs (aansluitend met verkeersgrijs) 
• Vrij van weekmakers, chlorides en biocides 
• Thermisch lasbaar (hetelucht, hetewig, extrusie) 
• Treksterkte ISO 527: >13 N/mm2 
• Weersbestendig EN 12224 (25j): Resterende treksterkte >75% 
• Statische ponsweerstand EN ISO 12236: >850N (voor 1mm dikte) 
• Rek EN ISO 527-3: ≥600% 
• Scheursterkte ISO 34-1: ≥40N/mm 
• Gasdichtheid ASTM D 1434: 3,3-02 m3/m2.d 
• Weerstand tegen oxidatie EN 14575: Resterende treksterkte >75%  
• Flexibiliteit bij lage temperaturen EN 495-5: -40°C 
• Wortelvast ÖNORM S 2073: Voldaan 
• Bestendig tegen micro-organismen ÖNORM S 2073: Voldaan 
• Bestendig tegen knaagdieren ÖNORM S 2073: Voldaan 
• Gewicht: 1,0 kg/mm/m2 
• Verpakking: rol 

 
Omschrijving Afmetingen Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 
AGRU FPP-H zwart 1mm 5,15m x 100m x 1,0mm 77.500.0100.10 m2 10,48 € 
AGRU FPP-H zwart 1mm 1,66m x 100m x 1,0mm 77.166.0100.10 m2 10,98 € 
AGRU FPP-H zwart 1mm 2,57m x 100m x 1,0mm 77.250.0100.10 m2 10,98 € 
AGRU FPP-H zwart 1,5mm 5m x 100m x 1,5mm 77.500.0100.15 m2 13,92 € 
AGRU FPP-H zwart 1,5mm 2,5m x 50m x 1,5mm 77.250.0050.15 m2 14,17 € 
AGRU FPP-H donkergrijs 2m x 20m x 1,3mm 775.000.220.13-003 m2 15,06 € 
AGRU FPP-G lichtgrijs/beige 2m x 25m x 1,2mm 77.534.0025.12 m2 16,38 € 
AGRU FPP-H olijfgroen 6003 2m x 20m x 1,3mm 77.500.022.013-001  m2 15,06 € 
AGRU FPP-G chromoxidegroen 6020 2m x 25m x 1,5mm 77.532.0025.15 m2 17,48 € 

 
TOEBEHOREN (PP) 
 

Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

SIKAPLAN WT gecoate lashoek 50 mm x 20 mm x 2,0 m 110.598.5020 Stuk 12,38 €  
SIKAPLAN WT gecoate lasstrip 90/10 mm x 2,0 m 110.598.100 Stuk 18,05 € 
SIKAPLAN WT gecoate lasplaat 1,0 m x 2,0 m x 1,4 mm  110.598 Stuk 120,95 € 

AGRU Clean 5 Liter 87.900.1625.05 Stuk 87,43 € 

AGRU Intensive Cleaner 1 Liter 87.900.1625.10 Stuk 19,07 € 
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BESCHRIJVING 
 
AGRU HDPE is een hoogwaardige, ongewapende geomembraan op PE-basis 
(polyethyleen).  
 
TOEPASSING 
 

• Wateropslag- en irrigatiebekkens, blusvijvers, rietvelden, mestlagunes, afdichting en afdekking van 
stortplaatsen 

 
KENMERKEN 
 

• Ongewapende, homogene kunststof dichtingsbaan op PE-basis 
• Kleur: zwart 
• Oppervlakte: G/G (glad/glad). Gestructureerde oppervlakte-afwerking op aanvraag 
• Vrij van weekmakers, chlorides en biocides 
• Thermisch lasbaar (hetewig) 
• Wortelvast 
• Gewicht: 1,0 kg/mm/m2 
• Verpakking: rol 

 
Omschrijving Afmetingen Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 
AGRU HDPE G/G 5m x 200m x 0,5mm 77.500.0200.50 m2 Op aanvraag 
AGRU HDPE G/G 5m x 200m x 0,75mm 77.500.0200.75 m2 Op aanvraag 
AGRU HDPE G/G 5m x 200m x 1,0mm 77.500.0200.10 m2 Op aanvraag 
AGRU HDPE G/G 5m x 150m x 1,5mm 77.500.0150.15 m2 Op aanvraag 
AGRU HDPE G/G 5m x 100m x 2,0mm 77.500.0100.20 m2 Op aanvraag 

 
 
BESCHRIJVING 
 
REVOPUR is een twee-componenten vloeibare waterdichting. Een hybride 
polyurea op polyaspartic basis voor het naadloos en blijvend elastisch 
afdichten van ondiepe decoratieve waterpartijen met complexe details (vb. 
fonteinen), aansluitingen aan opgaande bouwdelen, terrassen en balkons of het waterdicht maken van voegen, 
barsten en overgangen tussen verschillende materialen. 
 

Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

PR 100 Primer (mineraal-belast) 10 kg mengvat (5/5) 100.20.550 Stuk 284,93 € 
 1 kg mengzak 100.34.100 Stuk 38,84 € 
PR 110 Primer (kunststoffen) 300 ml blik  110.00.050 Stuk 30,09 € 
PR 130 Primer (metalen) 1 L-fles 130.10.100 Stuk 29,60 € 
WP 200 vloeibare waterdichting RAL 7045 - 10 kg mengvat 200.20.550 Stuk 220,96 € 
 RAL 7045 – 2,5 kg mengzak 200.32.250 Stuk 63,74 € 
 RAL 7045 – 1,0 kg mengzak 200.32.100 Stuk 38,84 € 
WP Polyestervlies 0,15 x 60 m  201.015 Rol 73,90 € 
 0,20 x 60 m 201.020 Rol 95,96 € 
 0,25 x 60 m 201.025 Rol 135,66 € 
 0,35 x 60 m 201.035 Rol 168,75 € 
 0,50 x 60 m 201.050 Rol 237,13 € 
 0,75 x 60 m 201.075 Rol 259,19 € 
 1,00 x 60 m 201.100 Rol 308,82 € 
WP Voorgevormde vlieshoeken Binnenhoek 202.002 Stuk 9,38 € 
 Buitenhoek 202.003 Stuk 9,38 € 
TC 300 Inbedding 1 kg mengzak 300.34.100 Stuk 35,11 € 
TC 320 transparante topcoating 1 kg mengzak 320.34.100 Stuk 45,75 € 
TH 610 reiniger 1 L-fles 610.10.100 Stuk 16,45 € 
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BESCHRIJVING 
 
REVESTECH biedt meer dan 70 jaar duurzame waterdichtingsystemen voor 
in- en outdoor toepassingen, in combinatie met een keramische afwerking. 
Het REVESTECH POOL120 Systeem is een ALL-IN-ONE-systeem voor 
traditionele zwembaden met mozaïek tegelbekleding.   
 
KENMERKEN 
 

• Meerlagige EVAC (Ethyleen-Vinylacetaat) waterdichtingsmembraan 
• Polyester backing voor goede hechting op diverse ondergronden d.m.v. C2 mortellijm 
• Elastisch, scheur overbruggend, ontkoppelende werking  
• Kleur: geel 
• Verbruik SEAL PLUS 6: 1kg/lm overlapping 
• Verpakking: rol  

 
Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

POOL120 1,5 m x 20 m (*) 120.20 m2 24,04 € 
DRY50 Inside Corner Kant en klare binnenhoek – 2 stuks 120.50.1 Karton 21,79 € 
DRY50 Outside Corner Kant en klare buitenhoek – 2 stuks 120.50.2 Karton 22,99 € 
DRY50 CoverStrip Afdekband 12,7cm x 30m 120.50.30 Rol 111,60 € 
SEAL PLUS Waterdichtende pasta – 6kg emmer 120.6 Stuk 156,49 € 

 
(*) Op aanvraag ook verkrijgbaar in 5m, 10m en 30m lengte per rol 
 
 

BESCHRIJVING 
 
PROMANTÉ biedt een reeks hoogwaardige, technische lijmen, kits en tapes aan met 
een extreme duurzaamheid, een hoge toegevoegde waarde, gecombineerd met een 
duidelijke aandacht voor mens en milieu. Elk product is afzonderlijk én in combinatie 
getest en goedgekeurd voor toepassingen met onze TPO-dichtingsfolies.  
 
 

Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

X-Primer 500 ml aerosol 169.08 Stuk 27,41 € 
X-Treme Sealer 310 ml patroon – grijs 154.92 Stuk 16,17 € 

310 ml patroon – antraciet 154.93 Stuk 16,17 € 
Power Cleaner 500 ml aerosol 251.01 Stuk 12,78 € 
Constru-Fix Montagelijm 290 ml patroon – zwart 154.74 Stuk 19,60 € 
 400 ml worst – zwart 154.72 Stuk 19,60 € 
PromaBond 290 ml patroon – wit 154.61 Stuk 18,53 € 

290 ml patroon – zwart 154.63 Stuk 18,53 € 
290 ml patroon – grijs 154.62 Stuk 18,53 € 

Powder Coating Tape Rol 25mm - 10 m  500.025 Stuk 52,87 € 
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BESCHRIJVING  
 
Decennialang staat LEISTER wereldwijd synoniem voor prestatiegerichte en 
betrouwbare tools voor plastic welding en heat processing. Het gebruik van het 
juiste gereedschap is voor het lassen van TPO zéér belangrijk. We maakten een selectie van de meest relevante 
tools. 
 

Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

Triac AT Handlastoestel 230V/1600W - Digitaal - incl. koffer 141.314 Stuk 632,96 € 
PTFE Handaandrukrol 28mm Teflon roller met kogellager 106.976 Stuk 80,93 € 
Messing Handaandrukrol 6mm Messing roller met kogellager 106.972 Stuk 48,71 € 
Breedsleufmondstuk 20 mm – recht 107.123 Stuk 63,36 € 
Messingborstel  116.798 Stuk 41,39 € 
Lasnaadtester  138.314 Stuk 23,82 € 
Universele folieschaar  157.544 Stuk 41,39 € 
Hittebestendige siliconen pads 50mm x 50mm x 3mm  - 5 pads 3527.001 Set 14,48 € 

 
BESCHRIJVING 
 
BRINKMANN is een toonaangevende fabrikant van diverse textiele voor 
geotechnische, land- en tuinbouw alsook industriële en automotive toepassingen.  
 
KENMERKEN 
 

• Synthetische beschermdoek - Boorvast 
• Kleur: wit 
• Verpakking: rol  

 
Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

BNP Geotextiel 300 300 gr – 2,0m x 50m (wit) 300.100 m2 3,63 € 
PES Geotextiel 550 GRK5 550 gr – 1,61m x 50m (wit) 550.100 m2 5,34 € 
Soft Touch isolatie  500 gr – 1,50m x 50m x 10mm (wit) 500.075 m2 12,10 € 

 
 

BESCHRIJVING 
 
KRAIBURG is een wereldspeler op het vlak van de productie van akoestische, 
trillings- en structurele beschermingsmatten voor infrastructuur, bouw, sport en de 
agrarische toepassingen.  
 
KENMERKEN 
 

• PU gebonden gerecycleerd rubbergranulaatplaat 
• Nivellerende en dempende werking (bodem/vloer) 
• Multicoloured 
• Verpakking: rol  

 
KRAITEC TOP 6  6mm x 1,25m x 10m – 4,86kg/m2 026.002.00 m2 10,39 € 
KRAITEC TOP 8 (*) 8mm x 1,25m x 8m – 6,48kg/m2 026.003.00 m2 12,52 € 
KRAITEC TOP 10 (*) 10mm x 1,25m x 6m – 8,10kg/m2 026.004.00 m2 14,64 € 

(*) niet standaard voorradig 
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BESCHRIJVING 
 
MTS staat synoniem voor een reeks zeer hoogwaardige, robuuste, doch elegante reeks 
ABS zwembadtoebehoren die ontwikkeld zijn voor met het oog op een eenvoudige, 
zekere montage.  
 

KENMERKEN 
 

• Dikwandig ABS behuizing – Medium Impact  
• Flexibele EPDM dichtingsringen en hoogwaardig geïntegreerde messing schroefdraad 
• 15 jaar gegarandeerde beschikbaarheid van onderdelen 

 
Omschrijving Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 
Set wanddoorvoer instroom 300mm – ABS flens en ABS afdekplaatje  E86.160.15 Stuk 

projectmatig 

Set wanddoorvoer instroom 300mm – ABS flens en RVS afdekplaatje E86.065.48 Stuk 
Set Ledspot SPL III Argento met wanddoorvoer 300mm – RVS flens 86.861.34 Stuk 
Set Ledspot SPL III RGBW met wanddoorvoer 300mm – RVS flens 86.861.34 Stuk 
Set V20 Skimmer – 2 halsverlengingen – ABS flens en ABS afdekplaatje 102.102.005 Stuk 
Set V20 Skimmer – 2 halsverlengingen – ABS flens  en RVS afdekplaatje 102.102.01 Stuk 

 
 
BESCHRIJVING 
 
AxelDieterich is net als SEALTEC gespecialiseerd in de distributie en plaatsing van TPO-
dichtingsfolies. Ze produceren PE en PP-doorvoermoffen met een dubbele rubberen dichtring 
voor diverse wanddoorvoersystemen. Op de mof kan vervolgens een PE, respectievelijk PP-
manchetten gelast worden. 
 

Omschrijving Detail Nismaat Binnendiameter Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

PE of PP-bevestigingsanker M12 draadstang en manchetten 25.012.002 Stuk 61,22 € 

 
 
BESCHRIJVING 
 
Binnen ons gamma verdelen we een reeks spuitlijmen die uitermate geschikt zijn voor 
toepassingen met al onze TPO-dichtingsfolies. Ze kenmerken zich door hun gebruiks- en 
verbruikersvriendelijkheid.  
 

KENMERKEN 
 

• Niet gechloreerd en tolueenvrij 
• Gesloten drukvatsysteem of aerosol 
• Sneldrogend en lange verwerkingstijd 
• Zeer hoog rendement 

 
Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

SEALTEC Spraybond Drukvat Contactlijm – 17L gesloten drukvat 170.208 Stuk 229,05 € 
SEALTEC Spraybond Spuitbus Contactlijm – 500ml aerosol 170.204 Stuk 6,03 € 
Spraybond spuitpistool ECO Type kort 170.03 Stuk 81,93 € 
Spraybond spuitslang 5,5m – zwarte rubber 170.01 Stuk 77,34 € 
Trigger Gun Spuitpistool voor aerosol  170.02 Stuk 7,28 € 
PROMANTÉ Power Cleaner 500ml aerosol 251.01 Stuk 12,78 € 
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BESCHRIJVING 
 
DURANET fijnmazige zwembad of zwemvijverafdekking zijn vervaardigd uit uv-
gestabiliseerd polyethyleen en zijn rondom voorzien van rvs bevestigingsringen in de zoom. 
De netten houden het zwembad of zwemvijver vrij van inwaaiend vuil en beperken de groei 
van algen en bacteriën.     
 
KENMERKEN 

• Grondstof: HDPE 
• Maatwerk, trapuitsnijding mogelijk 
• Gewicht: 230 g/m2 
• Kleur: beige, blauw, donkergroen 
• Lichtreductie tussen 79% en 88%  
• Elastische spanner met knevel 350mm 
• Tussenafstand bevestigingsringen 50cm 
• Dient niet als veiligheidsnet 

Omschrijving Detail Productcode Eenheid Prijs/Eenheid 

Duranet zwembadgaasnet HDPE gaasnet – 230gr - Beige  652.51.02 m2 9,71 € 
Afmeting >50 m2 HDPE gaasnet – 230gr - Blauw 652.51.05   
 HDPE gaasnet – 230gr - Groen 652.51.14   
Uitsnijding trap  870.501.5 Stuk 9,10 € 
Elastische spanners Set 10 spanners met knevel 350mm 662.42.11 Set 12,94 € 
Stalen Tentharing (Heavy) Set 6 haringen – Lengte 250 mm 640.34.00 Set 7,95 € (netto) 
Supplement <50 m2   m2 +10% 
Supplement <20 m2   m2 +25% 
Supplement <10 m2   m2 +50% 
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ALGEMEEN 

TPO’s (of FPO’s) zijn thermoplastische polyolefinen. Het zijn polymeren (kunststoffen) op basis van 
uitsluitend koolstof en waterstof, meer bepaald zijn het polymeren van lichte alkenen, onverzadigde 
koolwaterstoffen zoals ethyleen en propyleen. In plaats van alkenen duidt men deze stoffen in de 
industrie vaak aan als olefines. Het zijn zeer wijd verspreide kunststoffen die decenia lang ook 
toepassingen kennen in de waterdichting van platte daken, waterbouwkundige en civiele 
toepassingen en decoratieve lining toepassingen zoals vijvers, zwemvijvers en zwembaden.  
TPO is algemeen beschouwd als een uiterst ecologisch dichtingsmembraan en combineert de 
duurzaamheid van EPDM met de thermisch lasbaarheid en het kleurenspectrum van PVC-P. 

GRONDSTOFFEN  

SIKAPLAN WT en AGRU RELAX zijn TPO’s die hoofdzakelijk samengesteld zijn uit een polypropyleen, 
respectievelijk polyethyleen matrix. Tussen de bovenste en onderste laag van beide membranen 
bevindt zich een glasvlies wapening die niet alleen bijdraagt tot excellente mechanische 
eigenschappen zoals pons- en doorscheurweerstand maar ook tot een verhoogde levens- verwachting 
van het membraan wat een rechtstreeks positieve invloed op het milieu heeft. 

GEEN WEEKMAKERS  

TPO’s bevatten geen weekmakers. Vloeibare weekmakers (of Ftalaten) migreren of verdampen uit het 
membraan wanneer ze in contact komen met bepaalde stoffen, warmte en door veroudering. Door 
verlies van weekmakers zullen deze membranen verharden en kunnen er zich barsten vormen, 
voornamelijk bij koudere temperaturen. Door de afwezigheid van weekmakers is het TPO membraan 
dus duurzamer en milieuvriendelijker. Greenpeace vecht al decenia lang, en met succes, tegen het 
gebruik van weekmakers (Ftalaten), aangezien deze voor zowel mens als milieu zeer belastend zijn (zie 
Greenpeace).  

Het Greenpeace's go PVC Free document stelt: ..."Few consumers realize that PVC is the single most 
environmentally damaging of all plastics." 

 
Ook verschillende consumentenverenigingen volgen dit spoor en waarschuwen voor deze zeer 
vervuilende vulstoffen (zie Umwelbundesamt Deutschland en Umweltbundesamt Österreich). Apple 
Inc. klasseert PVC en Ftalaten zelfs als “de ergste giftstoffen” in haar duurzaamheidsverklaring (pag. 
31). In een paper, gepubliceerd door de stad Toronto wordt op pagina 3 en 4 een overzicht met 

DUURZAAMHEIDSVERKLARING 	
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meer dan 50 multinationals en sterke merken gegeven die PVC verbannen in hun producten, 
gebouwen en verpakkingen.  

GEEN CHLORIDES  

TPO’s bevatten geen chlorides, in tegenstelling tot PVC (Polyvinym Chloride), nog zeer frequent 
toegepaste thermoplastische dichtingsmembranen die bij verbranding tussen 300°C en 900°C instaan 
voor de vorming van dioxines en bijtende verbrandingsgassen. Dit heeft gevolgen voor de recycling 
van chloor bevattende materialen maar ook voor de verwerker (lasser) aangezien de lastemperatuur 
of lasvenster zich exact binnen hoger vermeld temperatuurbereik bevindt.  Deze problematiek wordt 
eveneens aangekaart in het Greenpeace document en het Ministerie van volksgezondheid in 
Oostenrijk. Op Wikipedia (PVC chapter 7.5: Dioxines) staat zelfs volgende info:  
 

In February 2007, the Technical and Scientific Advisory Committee of the US Green Building Council (USGBC) released 
its report on a PVC avoidance related materials credit for the LEED Green Building Rating system. The report 
concludes that "no single material shows up as the best across all the human health and environmental impact 
categories, nor as the worst" but that the "risk of dioxin emissions puts PVC consistently among the worst materials 
for human health impacts."[58] 

Op diezelfde pagina (PVC chapter 7.4: Vinyl Chloride Monomer) wordt het verband gelegd tussen 
het verwerken van PVC en bepaalde vormen van kanker.  

In the early 1970s, the carcinogenicity of vinyl chloride (usually called vinyl chloride monomer or VCM) was linked to 
cancers in workers in the polyvinyl chloride industry. Specifically workers in polymerization section of a B.F. 
Goodrich plant near Louisville, Kentucky, were diagnosed with liver angiosarcoma also known as hemangiosarcoma, 
a rare disease.[49] Since that time, studies of PVC workers in Australia, Italy, Germany, and the UK have all associated 
certain types of occupational cancers with exposure to vinyl chloride, and it has become accepted that VCM is a 
carcinogen.[7] Technology for removal of VCM from products has become stringent, commensurate with the 
associated regulations. 

PRODUCTIE  

Het productieproces van TPO membranen gebeurt d.m.v. extrusie en heeft slechts een beperkte 
impact op het milieu omwille van zijn “low energy consumption”. De polymeren en additieven die 
worden gebruikt houden geen gevaar in voor mens en milieu. Bovendien wordt de werkomgeving 
niet vervuild door stofdeeltjes die tijdens het productieproces vrijkomen. Tenslotte is de hoeveelheid 
stoffen die tijdens het extrusieproces bij hoge temperatuur vrijkomen, verwaarloosbaar. Dit wordt 
eveneens bevestigd in de eerder aangehaalde Greenpeace paper : 

“Rightly, polypropylene is called the ‘material of the future’. Because in addition to its excellent characteristics, it has 
all the advantages for ecologically clean reprocessing”  

Dit integenstelling tot de productie van PVC, waarvan de impact op mens en milieu weldegelijk 
negatieve gevolgen heeft. Deze problematiek werd reeds in de beginjaren 90 in de Belgische Kamer 
besproken en wordt eveneens op de Duitse Wikipediasite onder “Gesundheitliche Gefahren” staat 
volgende informatie: 

Als erste Arbeiter in der PVC-Produktion an Deformationen der Fingerendgliedmaßen erkrankten oder schwere 
Leberschäden bis hin zu Leberkrebs (Hämangioendothelsarkom) aufwiesen, wurde der Arbeitsschutz bei der 
Herstellung und Weiterverarbeitung von PVC verbessert. Die „VC-Krankheit“ wurde von den Berufsgenossen-
schaften als Berufskrankheit anerkannt. Der Ausgangsstoff für PVC, Vinylchlorid, kann beim 
Menschen Krebs erzeugen und wirkt erbgutverändernd. Auch andere Ausgangsstoffe der PVC-Herstellung sind 
bedenklich. 
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UITERST DUURZAAM  

Sarnafil (overgenomen door SIKA in 2009) startte met de productie van thermoplastische polyolefinen 
eind de jaren ’80 en wordt wereldwijd aanschouwd als de pionier inzake TPO dichtingsfolie. 
Duurzaamheidsstudies uitgevoerd door het “Institut für Bautenschutz, Baustoffe und Bauphysik" in 
Duitsland wijzen uit dat TPO een levensverwachting heeft boven 55 jaar in blootgestelde 
toepassingen. Verschillende fabrikanten communiceren over bestaande referenties van meer dan 25 
jaar die zich nog in zeer goed staat bevinden. 

EENVOUDIG TE RECYCLEREN  

Vandaag wordt alle afval, afkomstig van de productie en het versnijden van de folie, volledig 
gerecycleerd tijdens het productieproces. De afwezigheid van zware metalen draagt bij tot en 
vereenvoudigt de volledige recyclage van het membraan en/of de verwijdering ervan door 
verbranding aan het einde van de levensduur. Bij volledige verbranding ontstaan alleen de niet-
giftige stoffen koolstofdioxide en water. Het verbranden van polyetheen en polypropyleen levert dan 
ook geen gevaar op voor mens en milieu 

ONZE BIJDRAGE TEGEN KLIMAATVERANDERING 

We zijn er van overtuigd dat we ook zelf een rol kunnen spelen in het bewustmakingsproces om  
milieuvriendelijke en voor de mens gezondere materialen te gebruiken. Dat is ook de rode draad  
in ons gamma producten en systemen. Om deze lijn door te trekken, hebben we door Ecolife onze 
ecologische voetafdruk laten berekenen waardoor we nog bewuster zijn geworden van onze 
ecologische voetafdruk. 
 
Voor de berekening van onze CO2-uitstoot werden volgende criteria in acht genomen: 
 

• Jaarlijks dieselverbruik 
• Jaarlijks stroomverbruik op kantoor en op de werven 
• Waterverbruik 
• Transport materialen 
• Jaarlijks tonnage werfafval, papier/karton 
• Gebetonneerde oppervlakte 

  
Een hele boterham dus. Het deed ons nadenken over ons gedrag en over hoe we nog 
energiezuiniger kunnen werken zonder aan efficiëntie in te moeten boeten. Maar in eerste instantie 
vonden we het onze plicht om onze huidige CO2-uitstoot zo snel mogelijk te compenseren. Hiervoor 
doen we een beroep op BOS+. 
  

4 HECTARE BOS ALS COMPENSATIE VOOR ONZE CO2-UITSTOOT 

  
BOS+ ondersteunt duurzame projecten waarbij de lokale bevolking nauw wordt betrokken. Die plukt 
zo op korte én lange termijn de vruchten van de (her)bebossing. Meer nog, door een versterking van 
deze gemeenschappen worden ze heuse ‘stewards van de tropen’ en  beschermen ze grote delen 
van het  amazonewoud. Het is dan ook in ieders belang dat de investeringsprojecten succesvol 
verlopen. Deze aanpak bevalt ons en we zien het ook als een ecologisch én sociaal project. Concreet  
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zullen we de komende 10 jaar elk jaar 0,4 hectare nieuw bos laten aanplanten in Peru. In totaal goed 
voor 4 hectare, wat voldoende is om onze CO2-uitstoot te compenseren. 
  
Je kan meer te weten komen over de werking en activiteiten van BOS+ op bosplus.be. 
 
Bereken ook zelf eens je ecologische voetafdruk op treecological.be, een samenwerking tussen 
BOS+ en Ecolife. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

• De prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Enkel de meest recente prijslijst is van 
kracht. Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd. 

• De prijzen zijn exclusief btw 
• Pallet zendingen: CPT-leveringen vanaf 1.750 € (netto bestelwaarde) 
• Pakket zendingen: CPT-leveringen vanaf 500 € (netto bestelwaarde) 
• Er is slechts 1 leveringsadres per bestelling 

 

CONTACTGEGEVENS BELGIË 
 
SEALTEC WATERPROOFING bvba 
Butschovestraat 30 
B-3384 GLABBEEK 
T: +32 16 197160 
F: +32 16 197169 
E: info@sealtec.be 
BTW: BE 0712.640.588 
IBAN: BE02 7512 0952 0040 
SWIFT/BIC: AXABBE22 
 

CONTACTGEGEVENS DUITSLAND 
 
Building Products Deutschland GmbH (BPac) 
Theodor-Heuss-Ring 23 
D-50668 Köln 
E: office@bpac.eu 
BTW: DE250095088 
IBAN: DE85 3704 0044 0128 0007 00 
SWIFT/BIC: COBADEFFXXX 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Elke rechtstreeks of onrechtstreekse partner of klant van Building Products Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-
Ring 23, 50668 Köln (Duitsland) en/of SEALTEC WATERPROOFING bvba, Butschovestraat 30, 3384 Glabbeek 
(België) wordt geacht zich te onderwerpen aan deze algemene voorwaarden. 
 

1. Alle offertes zijn bindend in zoverre de bestelling, overeenkomstig de offerte, wordt geplaatst binnen 
de 3 maanden na datum van de offerte en einde kalenderjaar. 

2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. De opgegeven prijzen in onze prijslijst zijn enkel geldig bij 
aankoop van volledige verpakkingen zoals aangegeven in de prijslijst.  

3. Elke bestelling wordt schriftelijk bevestigd. Elke wijziging in een oorspronkelijke bestelling moet 
eveneens schriftelijk gebeuren.  

4. Na schriftelijke bevestiging van de bestelling is deze bindend voor de klant. De bestelling kan 
kosteloos geannuleerd worden tot 72 uur voor afgesproken leveringsdatum. Nadien blijft hij ertoe 
gehouden 10% van de totale bestelwaarde te betalen. Voor dienstverlenende opdrachten wordt 50% 
verrekend.  

5. Betalingen geschieden steeds contant, en uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige 
betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10%. Partijen 
komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum niet werd 
betaald, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en 
onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10%, dit bij toepassing van artikel 1152 van het 
Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat 
deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs 
wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.  
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6. BPac GmbH en SEALTEC WATERPROOFING BVBA behoudt zich het volledige en exclusieve 
eigendomsrecht van de door haar verkochte goederen voor tot betaling van de volledige factuursom. 
Bij niet-betaling, gedeeltelijke betaling of niet-tijdige betaling van de koopsom kan BPac en/of 
SEALTEC WATERPROOFING BVBA de geleverde goederen onmiddellijk en zonder verdere 
ingebrekestelling komen terughalen bij de klant. Tot zolang de volledige koopsom niet betaald is, zal 
de ontvanger van de goederen deze in perfecte staat dienen te onderhouden. 

7. Retour genomen goederen worden gecrediteerd aan 90% van hun gefactureerde waarde indien deze 
zich in de originele staat in verpakking bevinden. 

8. Klachten dienen steeds bij gemotiveerd aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel 
van BPac en/of SEALTEC WATERPROOFING BVBA te gebeuren en dit binnen de 3 kalenderdagen na 
levering van de goederen of diensten. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer 
aanvaard worden. Facturen dienen binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum bij aangetekend 
schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van BPac en/of SEALTEC WATERPROOFING BVBA, 
geprotesteerd te worden. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard 
worden. 

9. Verleende garantie, dewelke dan expliciet dient bedongen te zijn en nader bepaald qua duur, geldt 
enkel voor de materialen, niet op de arbeidsuren, noch op de verplaatsingen. 

10. De aansprakelijkheid van BPac en/of SEALTEC WATERPROOFING BVBA blijft in ieder geval beperkt 
tot € 12.500,-. 

11. Indien een of meerdere van deze clausules blijkt te zijn aangetast door enige vorm van nietigheid 
houdt dit geen nietigheid van de andere clausules in die onverminderd blijven gelden. Indien een of 
meerdere van deze clausules niet of slechts ten dele wordt toegepast gebeurt dit steeds onder 
voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. 

12. Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 
13. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van Keulen (voor BPac), Leuven (SEALTEC 

WATERPROOFING BVBA) of het lokaal bevoegde en verantwoordelijke rechtbank op de vestiging van 
de klant 

14. Alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds schriftelijk met wederzijds akkoord te 
gebeuren. 

15. BPac en/of SEALTEC WATERPROOFING BVBA behoudt zich het recht voor om het principe van 
schuldvergelijking zoals voorzien in artikel 1289 e.v. B.W. in te roepen wanneer BPac en haar 
medecontractant elkaars schuldenaar zijn. In dat geval zullen de twee schulden, zodra zij tegelijk 
bestaan, vaststaand en opeisbaar zijn, tenietgaan ten belope van hun wederkerig bedrag. Enkel het 
alsdan nog resterende saldo zal dienen betaald te worden. 

 


