
Foliebassin met drijfkleed
Foliebassin voor o.a. mestopslag. Het foliebassin
wordt standaard uitgevoerd met een drijvende afdekking. 
Het is een voordelige en betrouwbare oplossing voor uw 
mestopslag.

Uitvoering
Het foliebassin is maatwerk en in alle afmetingen leverbaar.
Er is een onbeperkte inhoud mogelijk. Voorbeeld voor een
standaard gecertificeerd systeem is een onderafdichting die
wordt uitgevoerd in PVC 1 mm en de drijvende afdekking wordt
uitgevoerd in PVC 900 gr/m² bewapend folie met polyester
weefsel. De buitenkant van de dijk kan bekleed worden met
taludbescherming, waardoor de dijken niet meer begroeien.
Een hekwerk van 1.80 m¹ hoog is wettelijk verplicht, dit
hekwerk kunnen wij meeleveren en/of plaatsen. Alle gewenste
leidingsystemen kunnen worden geleverd. Het foliebassin 
kunnen wij ook uitvoeren in alle voorkomende
types folies geschikt voor mestopslag.

Certificering Kiwa / Komo Attest
Wij maken gebruik van Kiwa/Komo gecertificeerde folies. 
E.e.a. volgens Eurocode. 

Garantie en referentieperiode
Foliesystemen:
• 5 jaar fabrieksgarantie op de folieconstructie (met
 folie certificering) na opleverdatum (pro rato/afbouwend)
•  10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij
 normale omstandigheden)

Wettelijk verplichte keuringsvereisten
Foliesystemen:
•  1e keer na 10 jaar bij folie certificering
•  1e keer na 5 jaar zonder folie certificering

Mixmogelijkheden
• Fabiton-bassinmixer speciaal ontworpen voor de grotere 
 foliebassins en bassins met moeilijk te mixen mest.
• Mix-luik waardoor gemixt kan worden met externe   
 propeller mixers
• Rondpompsysteem d.m.v. spuitkoppen en met behulp van
   een verdringerpomp.

Alles onder één dak
Wij plannen alles zelf, dat betekent extra controle op kwaliteit 
en plaatsing binnen de gestelde termijnen. Milieumeldingen/
vergunningen en eventueel omgevingsvergunningen worden 
uiteraard ook door ons verzorgd. Onze werkwijze garandeert 
een zo vlot mogelijke doorlooptijd van offerte tot realisatie. 
Wij nemen uw zorgen hierin weg van a tot z.
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