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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

Pus G4 
Polyesterhars type H30 azur standaard
Glasmat PB 300 gr/m²
Polyester topcoat type T35-0 topcoat zwart (ral 9005) 
Harder MEKP voor H30 Azur en T35-0 (2-3% toevoeging) 
Metalen ontluchtingsrol
Rollen voor G4, H30 azur en T35-0 Topcoat
Verfbak(ken)
Maatdispencer
Schuurpapier
Reinigingsmiddel aceton
Handschoenen Nitril 

: :  V-SURE VIJVER AANLEG KIT

Beschrijving: 
Is een set met alle materialen en benodigdheden voor het zelf aanleggen van een vijver of 
zwemvijver in glasvezel versterkte polyester, inclusief alle nodige gereedschappen. Verkrijgbaar in 
een set van <10 m², < 20 m², < 40 m² en <80 m². 

Toepassing: 
Constructiesysteem voor het zelf aanleggen van een vijver of zwemvijver in glasvezel versterkte 
vloeibare polyesterhars. Deze bekleding kan aangebracht worden op beton, chape, cement, hout en 
snelbouwsteen. Naast het verstevigen en versterken van de ondergrond met de bekleding van 
polyesterhars en glasvezel, maakt de topcoat het geheel waterdicht. 

Producten bij levering:

Primer:
Versterkingsmateriaal:

Eindlaag:
Harder:  
Verwerkingsmaterialen:

P.B.M. (bescherming)

Verwerking: 
Stap 1:  Bereid de ondergrond goed voor; droog, vetvrij, zo effen mogelijk.
Stap 2:  Breng de primerlaag G4 aan.
Stap 3:  Bekleed de ondergrond met polyester en glasmat, twee lagen mat "nat-in-nat" aanbrengen. 

Vergeet niet te ontluchten!
Stap 4:  Breng de topcoat aan.

!! Wacht één week (= 7 dagen) voor u de vijver vult met water!!
Raadpleeg onze uitgebreide fiche over vijveraanleg voor meer details. U vindt deze informatie op 
onze website. Bekijk ook onze instructievideo over de aanleg van een vijver.

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de 
huid. Reinigingsmiddel A voor gereedschappen, handreiniger Slig voor de handen.  
Gelieve voor verdere instructies de veiligheidsfiches van de afzonderlijke producten te raadplegen. 
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