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POOL* LINER REPARATIEKIT 

POOL* KIT REPARATION LINER 
 

FUNCTIE 

De set bestaat uit lijm, een stuk PVC en een spatel voor het repareren van zwembadliner, 
opblaasstructuren van soepel PVC (boeien, opblaasbaar speelgoed en andere objecten) en luchtbedden. 

 Bestand tegen zwembadwater dat behandeld is met chloor, zout, ozon, ... 
 Buiten het water en onder water te gebruiken. 
 Vrijwel onzichtbare reparatie. 

 

Technische kenmerken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toepassing 

Voorbereiding 
 

 De ondergrond moet schoon, ontvet (met ethylalcohol bijvoorbeeld) en droog zijn voor reparaties buiten het 
water. 

 Voor een betere hechting kunt u het oppervlak opruwen met GEB schuurband. 
 Op opblaasstructuren kunt u het beste vlak werken op een niet opgeblazen oppervlak. Als dat niet mogelijk is, 

zal het resultaat minder voorspelbaar zijn, en afhangen van de resterende luchtdruk. 
 Knip een stukje PVC af op maat van de reparatie (houd rondom ongeveer 2 cm over). 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Voor een reparatie buiten het water: 
 Breng de lijm aan op het meegeleverde transparante PVC. 
 Strijk de lijm goed uit met de spatel voor een dunne gelijkmatige laag. 
 Breng aan op het te repareren oppervlak. 
 Strijk glad om luchtbellen te verwijderen en druk stevig aan. 
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Specificaties Kenmerken 

Lijm 

Kleur Doorzichtig 

Geur Oplosmiddel 

Droogtijd Houd een droogtijd van minimaal 30 minuten aan voordat u het gerepareerde 
materiaal gebruikt. 
Wacht 24 uur bij grote reparaties en voor volledige droging. 

Weerstand Zeer goed bestand tegen zwembadwater dat behandeld is met chloor, zout, 
ozon, ... 

PVC-onderdeel 

Kleur Doorzichtig 

Afmetingen 10 x 40 cm 

Dikte 0.3 mm 

 

Technische 
beschrijving 

http://www.geb.fr/


 
Voor een reparatie onder water: 

 Breng de lijm ruim aan op het meegeleverde transparante PVC. 
 Vouw het stuk PVC dubbel, met de lijm aan de binnenkant. 
 Wacht niet te lang en vouw het gelijmde stuk PVC zo dicht mogelijk bij de reparatie, onder water, uit. 
 Breng het direct aan op het te repareren oppervlak. 
 Strijk glad om luchtbellen te verwijderen en druk stevig aan. 

 

In alle gevallen: 
 Houd een droogtijd van minimaal 30 minuten aan voordat u het gerepareerde materiaal gebruikt. 
 Wacht 24 uur bij grote reparaties en voor volledige droging. 

 
 

Reiniging van het materiaal 
 

Het materiaal kan gereinigd worden met aceton of ethylalcohol voordat de lijm gedroogd is, en na uitharding op 
mechanische wijze. 

 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik 
 

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com of op http://www.geb.fr/fiches.php 
 

Tip 

Om makkelijk te werken kunt u het meegeleverde stuk PVC het beste vlak neerleggen. Houd het, zo mogelijk, plat 
voor gebruik. 

Ook wordt geadviseerd de hoeken van het PVC af te ronden zodat de reparatie beter houdt. 
 

Bewaring 

 
Bewaren bij een temperatuur tussen -5°C en +40°C. 
De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken verpakking, bewaard bij 20°C 

en bij normale luchtvochtigheid. 
 

Opmerkingen 

 
Langere bewaring bij een hogere temperatuur kan, in sommige gevallen, leiden tot een wijziging van de kenmerken 

van het product. 
Raadpleeg, voor gebruik, de gebruiksaanwijzing van het te repareren materiaal. 
Wij raden gebruik voor reparatie van veiligheidsmateriaal af. 
De lijm bevat oplosmiddelen, zorg dus dat u het PVC voorzichtig aanbrengt om de decoratie (rand, motieven, ...) 

van het te repareren materiaal niet te beschadigen. 
 

 

De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen 
uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, 
raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden. 

Dit document  kan zonder voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd,  om aan te sluiten bij 
productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te 
controleren op http://www.geb.fr/fiches.php of u over laatste versie van het document beschikt. 
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