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Comfort en isolatie van zwembadliners
SOEPELE EN DUNNE THERMISCHE ISOLATIE
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Groot comfort

Eenvoudige plaatsing

Thermische isolatie

Veiligheid

λ waarde : 0,039 W/m.K !

Soft to
uch effect !
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Comfort

Veiligheid

Isolatie

Weerstand

Levensduur
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insulit
Comfort en isolatie van zwembadliners
insulitPool is een polyolefineschuim in rolvorm dat men achter een 
zwembadliner plaatst. Het biedt comfort en veiligheid aan de zwemmers 
bij contact met de wanden. Het vormt eveneens een voortreffelijke 
warmtebarrière zodat warmteverliezen van het water worden verminderd. 
Daarnaast bezit insulitPool fysische eigenschappen van hoge kwaliteit die 
zich handhaven door de tijd heen.

 Uitzonderlijk comfort
Met insulitPool verkrijgt de liner een zachte aanraking. Het kwaliteitsniveau bij het 
baden is verhoogd en biedt een sensatie van groot comfort. Dankzij het veereffect worden 
de risico’s op lichamelijke letsels in geval van botsen verminderd.

 Warmte isolatie
Dankzij de gesloten cellenstructuur haalt insulitPool een λ van 0,039 W/m.K, wat ervoor 
zorgt dat er een warmtebarrière wordt gecreeërd en er energie wordt bespaard. De 
wanden worden beter geïsoleerd en de temperatuur van het water wordt langer behouden.

 Snelle uitvoering
Met een dikte van 10 mm biedt insulitPool een grotere bescherming tegen perforatie. 
In lichte rollen van 50 m x 1,50 m is het mogelijk om snel een grote oppervlakte te 
bedekken. insulitPool is gemakkelijk te snijden en kan zich aan alle vormen, zoals 
bijvoorbeeld trappen, aanpassen.

 Kwaliteitsproduct
insulitPool is een fysisch vertakt polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur. Deze 
unieke en exclusieve werkwijze samen met zijn hogere dichtheid bieden voortreffelijke 
samendrukkingsresultaten door de tijd heen.
insulitPool is volledig onschadelijk voor het milieu, verkleurt niet op de liner en biedt 
weerstand tegen zowel chloor als tegen zout water.

Technische kenmerken insulitPool 10

Kleur Wit

Materiaal Polyolefine

Kwaliteit Vertakt

Dikte 10 mm

λ waarde 0,039 W/m.K

Gewicht ± 500 g/m²

Rol 50 m x 1,50 m

Samendrukking 3 % max onder 15 kPa

De gegeven inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten. Ze worden ter goeder trouw gegeven 
maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch onze  verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval 
van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten. 
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