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“jardins de água”
tela epdm firestone pondgard

quer construir o seu próprio lago?
para isso é muito importante a escolha do material de revestimento!

nós sugerimos firestone pondgard, é um revestimento de borracha de
elevada qualidade que oferece uma combinação única de vantagens.

pode ser aplicado em vários tipos de construções de água:
•
lagos decorativos
•
lagos para carpas
•
lagos de campo de golfe
•
piscinas naturais
•
espelhos de água
•
cascatas
•
cursos de água
•
fontes/repuxos
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caracteristicas
fácil de aplicar
a aplicação é simples, pois o material é leve, fácil de colocar e está disponível numa
vasta variedade de tamanhos.

pouca manutenção
é um revestimento que requer pouca ou nenhuma manutenção depois de aplicado.
se houver essa necessidade, o material é facilmente reparado no local.

flexível para maior criatividade
permanece bastante flexível, possibilitando a sua aplicação durante todo o ano.
é facilmente moldado para se adaptar aos contornos de formas únicas.

grande elasticidade
tem uma excelente capacidade de expansão e contração. isto permite que o
revestimento estique e se adapte ao fundo e que resista a mudanças causadas pelo
movimento da terra e pela erosão depois do lago estar terminado.

amigo do ambiente
seguro para os peixes e plantas aquáticas. como é uma membrana muito estável,
também resiste aos ataques dos micróbios e das algas, fazendo com o que os lagos
sejam naturalmente saudáveis.

beleza duradoura
oferece uma excelente resistência à exposição de raios uv, ozono, gelo, neve e
temperaturas extremas.
mesmo após vários anos, os reservatórios de água construídos com este revestimento
permanecem funcionais e bonitos como no dia em que foram construídos.
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dimensões
larguras disponíveis:
3,05m | 6,10m | 7,62m | 9,15m | 12,20m | 15,25m
Comprimentos disponíveis:
30,50m | 45,75m | 61,00m
espessura: 1mm
peso: 1,25kg/m2

como calcular a quantidade de revestimento?
a fórmula seguinte pode ser usada para calcular a quantidade de
revestimento necessária para o lago.

comprimento
do
revestimento

largura
do
revestimento

=

comprimento
do
lago

+

2x profundidade

=

largura
do
lago

+

2x profundidade
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+

2x50 cm

+

2x50 cm

pelo perímetro

pelo perímetro

indicações para aplicação
1. escavar um buraco com a forma do lago.
os lados devem ser com inclinação para dentro, sem
arestas vivas. a toda a volta do lago deve-se prepara uma
vala para fixar posteriormente a tela.

2. remova pedras e raízes e espalhe uma camada de areia
no fundo do lago.

3. coloque tecido geotêxtil como primeira camada.
4. coloque a tela firestone pondgard. não arraste o
revestimento, desdobre-o cuidadosamente para evitar
que alguma pedra mais afiada ou outro objeto do género
rasgue a membrana.

5. estique bem a tela, tentando não deixar dobras no
revestimento.

6. gradualmente vá enchendo o lago de água,
acomodando e moldando o revestimento, se necessário á
forma do lago.

7. corte o material em excesso com uma tesoura
deixando espaço suficiente á volta do perímetro do lago
para prender o revestimento.

8. fixe bem a tela na vala de ancoragem, e feche-a com
terra isenta de pedras.
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