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AQUAPLAST 805 is a non reinforced membrane on base of plasticized polyvinylchloride (PVC P). Membrane is stabilized to UV radiati-
on. It has very good chemical resistance to all waters occurring in nature without difference of volume of minerals and natural substan-
ces dissolved in it.

AQUAPLAST 805 is first of all identified for inlaying of garden ponds due to growing water plants. It hinders to the water leakage. Then 
the membrane is suitable for waterproofing of ponds, fire reservoirs, small water reservoirs, irrigation reservoirs, etc. The applied mem-
brane is harmless for fish and water plants.
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AQUAPLAST 805
Hydroizolace jezírek, rybníků a vodních nádrží

Fólie AQUAPLAST 805 je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC P), typ T. Fólie je stabilizovaná vůči UV záření
a má velmi dobrou chemickou odolnost vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů a přírodních látek
v ní rozpuštěných. Fólie AQUAPLAST 805  je určena k hydroizolaci domácích jezírek a velkých vodních ploch (zahradní jezírka, bioptopy, 
požární nádrže, izolace rybníků, apod.).

    • velmi dobrá odolnost vodám o různé tvrdosti a agresivitě
    • odolnost vůči mechanickému poškození
    • rychlé a bezproblémové opracování všech detailů
    • vysoká elasticita a poddajnost
    • výborná svařitelnost
    • dlouhodobá bezporuchová funkce hydroizolace
    • přizpůsobivost členitosti podkladu
    • zdravotní a ekologická nezávadnost

AQUAPLAST 805

Tloušťka (mm) Šířka role (mm) Délka návinu (m) m2 / role

Aquaplast 805 1.000 1300 30 39

1.500 1300 20 26

AQUAPLAST 805/V

Tloušťka (mm) Šířka role (mm) Délka návinu (m) m2 / role

Aquaplast 805/V 1.000 2000 25 50

1.200 2000 25 20

1.500 2000 15 30

AQUAPLAST 805/V-F

Tloušťka (mm) Šířka role (mm) Délka návinu (m) m2 / role

Aquaplast 805/V 1.000 2000 125 250

1.200 2000 25 50

1.500 2000 15 30
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