
NETHERLANDS 13.9

Om algengroei, golfslag, opwarming, vervuiling en  
verdamping te beperken levert Netafim drijvende  
Delafloat zeilen welke op het water geplaatst worden. 
Dit zeil wordt gekenmerkt door een eigen drijfvermogen 
en heeft een goede ‘hechting’ op het wateroppervlak 
d.m.v. de bubbelstructuur. Door de witte (reflecterende) 
bovenlaag wordt opwarmen van de bovenste waterlaag 
optimaal beperkt. Om regenwater af te voeren wordt 
ieder zeil voorzien van 6 gaten.

TOEPASSING
Buitengeplaatse watersilo’s

KARAKTERISTIEKEN
Gefabriceerd uit PE 2-laags zwart/witte noppenfolie
Niet-waterdoorlatend materiaal
Zeer hoge UV-bestendigheid
Drijvende afdekking met noppen aan de waterzijde 

TECHNISCHE GEGEVENS
Materiaal  : PE 2-laags noppenfolie
Diameters  : tot 40 meter 
Bevestiging  : gespannen op PVC buizenframe
Benodigdheden  : PVC ring  
  : 2 buisklemmen per meter silo omtrek
Kleur  : wit / zwart

INSTALLATIE & ONDERHOUD
Delafloat moet gemonteerd worden met de noppen 
aan de waterzijde (witte zijde boven) 
Grindzakjes als balast worden meegeleverd.  
Deze worden om de 6 meter rondom opgehangen.
Eventuele klemmen (niet standaard bijgeleverd)  
worden ca. 50 cm h.o.h. geplaatst. Het artikelnum-
mer hiervoor: 02283-305905 Delafloat buisklemmen 
32mm
Geadviseerd wordt een PVC-rondbuis 32 mm  
(getrompt) aan te brengen, er is geen kruis benodigd. 
Wel adviseren wij de buis te compartimenteren, door 
middel van de PVC buis voor en na de lijmverbinding 
van PUR-schuim te voorzien.
Zorg ervoor dat de Delafloat vrij van de tankhoes op 
en neer kan bewegen. Maak eventueel PVC geleiders 
langs de silowand. Voorkom dat water op het zeil 
ingelaten wordt.
Het Delafloat zeil kan gerepareerd worden met  
speciale Delaseal. 

Elektrolasfittingen
ELGEF+
Elektrolasfittingen
ELGEF+

 

PVC 32 mm

ca. 10 cm  ca. 5 cm

Ingespannen drijfzeil

PVC 32 mm

ca. 20 cm         ca. 50 cm

Overspannen drijfzeil

PVC 32 mm met klem

ca. 20 cm

versteviging Ø 1 mtr ca. 30 cmca. 30 cm

50-100 cm

15° hoek

middenpaal

zwart koord (nylon of elastieken)

PVC 32 mm met klem

ca. 10-20 cm

Afhang

Ø 50 mm 

Ø 32 mm 

Buizenframe

Delafloat bevestigingsprincipe
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Een DELAFLOAT wordt geconfectioneerd van een zeer hoge 
kwaliteit polyolefi ne materiaal. Het materiaal bestaat uit twee 
lagen met daartussen kleine met lucht gevulde ruimtes die 
zorgen voor het hoge drijfvermogen. 

De DELAFLOAT kan op iedere gewenste afmeting worden 
gemaakt en wordt op de locatie voorzien van een strak en 
sterk frame bestaande uit met lucht gevulde PVC buizen. 
Dit frame zorgt voor extra drijfvermogen, waardoor de gehele 
folieconstructie het extra gewicht van bijvoorbeeld bladeren, 
zand en andere soort vervuiling zonder problemen als ballast 
kan dragen.
Verdeeld over het gehele oppervlakte is de DELAFLOAT 
voorzien van kleine gaatjes. Deze gaatjes laten het regenwater 
door en houden bladeren en vuil tegen. 
De DELAFLOAT wordt rondom het buizen frame met vol-
doende spanbanden en zeer sterk elastiek aan de in de grond 
verankerde duurzame kunststof palen bevestigd en op 
dusdanige wijze afgespannen dat de DELAFLOAT op de 
juiste plaats op het wateroppervlakte is gepositioneerd en 
het wisselende waterniveau kan volgen.

De DELAFLOAT schermt het water grotendeels af tegen 
zonlicht (UV Straling) waardoor en de algengroei en de 
opwarming en de verdamping sterk wordt verminderd.
Uit de praktijk is gebleken dat de DELAFLOAT de golven 
en de golfslag zodanig vermindert dat er nagenoeg geen 
kostbaar water uit het bassin verloren gaat en eventuele 
schade aan de dijken met de mogelijke gevaren voor een 
dijkdoorbraak tot het minimum wordt beperkt.
 

Belangrijke voordelen;  
● Voorkomt algengroei 

● Vermindert verdamping van het water 

● Hogere waterstanden door minder golfslag 

● Gladde oppervlakte dus nagenoeg geen    
 aangroei op de folie 

● Snelle en eenvoudige montage 

● Nagenoeg geen onderhoud 

● Eenvoudig te verwijderen om het bassin    
 schoon te maken 

● Refl ecterende toplaag vermindert het 
 opwarmen van het water

De perfecte afdekking voor silo’s 
en wateropslag bassins

 Anti-alg zeil 
(Delafloat) 
voor silo’s

Liner

Steel silo

PVC pipe with
40mm holes

Delafloat

PVC pipe

PVC 
Outlet

Overflow
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