De perfecte afdekking voor silo’s
en wateropslag bassins
Een DELAFLOAT wordt geconfectioneerd van een zeer hoge
kwaliteit polyolefine 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 voldoende 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
● Reflecterende toplaag vermindert het
opwarmen van het water
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The perfect cover for silo’s
and water storage basins.
A DELAFLOAT is manufactured using high quality
polyolefin materials. The material consists of two
layers with small air-filled pockets which allow for
excellent floating capacity.
The DELAFLOAT can be manufactured in any desired
size and will be outfitted with a smooth and solid
frame consisting of air-filled PVC tubes. The frame
creates extra floating capacity, allowing the foil
construction to carry the added weight of e.g. leaves,
sand and other kinds of pollution. Small holes are
evenly divided across the entire surface of the
DELAFLOAT, permitting rain through and blocking
leaves and dirt.
The DELAFLOAT is attached to the frame using straps,
with strong elastic attached to the durable plastic
poles anchored in the ground. Using the straps and
elastic the DELAFLOAT is positioned to allow for
variations in the water level.
The DELAFLOAT shields the water from sunlight
(UV Radiation), limiting the growth of algae and
largely preventing warmup and evaporation of the water.
Experience has shown that the DELAFLOAT
reduces waves and ground swell, leading to very
little precious water being lost from the basin,
thus preventing damage to the dikes and minimizing
the risk of a dike breach.

Main advantages:
● Prevents growth of algae
● Reduces evaporation of water
● Permits higher water levels through reduced waves
and ground swell
● Smooth surface preventing most accretions
● Quick and easy assembly
● Very little maintenance
● Easy to remove for cleaning the basin
● Reflecting top layer reduces warming of the water
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