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OVER SEALTEC

u B2B dienstverlening ontstaan uit BPac GmbH
u Distributiepartner voor AGRU, SIKA, REVOPUR en REVESTECH
u Op basis van 15 jaar ervaring staan we in voor volgende services:

u Promotie

u Distributie

u Technische ondersteuning



ONZE ACCENTEN

u Professionele waterdichting op basis van polyolefinen
u Continu streven naar maximale klanttevredenheid
u De sterkste merken
u Milieuvriendelijke materialen met een bewezen duurzaamheid
u Materialen met een beperkte ecologische voetafdruk
u Systemen met respect voor arbeidsgezondheid
u CO2 compensatie van onze eigen ecologische voetafdruk i.s.m. BOS+



ONZE TOEPASSINGEN

u Zwemvijver
u Zwembad
u Biologisch en hybride zwembad
u Tuin- en parkvijver
u Koi- en siervijver
u Spiegelvijver/Fontein/Tuinornament
u Bufferbekken
u Irrigatiebekken
u Blusvijver
u Mestopslagbekken
u Afdekking stortplaatsen



ONZE DIENSTVERLENING



PROMOTIE

MAQUETTE

ADVERTENTIE / 
BANNER



PROMOTIE

WEBSITE: www.sealtec.be



PROMOTIE

Maandelijkse mailing



DISTRIBUTIE

u Centraal gelegen magazijn (langs E40)

u Projectmatige leveringen

u Agentur voor rechtstreekse leveringen



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

OPLEIDING
Individuele productopleiding, 
workshops en demo voor 
tuinaannemers, verdelers, 
architecten en studieburelen.

ONDERSTEUNING
In een samenwerkingsverband 
ondersteunen we de 
aannemer tijdens de plaatsing 
van de waterdichting

UITVOERING
In onderaanneming voeren we 
de waterdichtingswerken 
volledig autonoom uit met 
dichtgarantie



WAT JE MOET WETEN OVER TPO



WAT ZIJN POLYOLEFINEN

u TPO’s (of FPO’s) zijn thermoplastische polyolefinen. 
Het zijn polymeren (kunststoffen) op basis van ethyleen en 
propyleen en zijn zeer wijd verspreide kunststoffen die decennia 
lang ook toepassingen kennen in de waterdichting van platte 
daken, waterbouwkundige en civiele toepassingen en decoratieve  
toepassingen zoals vijvers, zwemvijvers en zwembaden. TPO is 
algemeen beschouwd als een uiterst ecologisch 
dichtingsmembraan en combineert de duurzaamheid van EPDM 
met de thermisch lasbaarheid en het kleurenspectrum van PVC-P.



GRONDSTOFFEN

u SIKAPLAN WT en AGRU RELAX zijn TPO’s die hoofdzakelijk 
samengesteld zijn uit een polypropyleen, respectievelijk 
polyethyleen matrix. Tussen de bovenste en onderste laag van 
beide membranen bevindt zich een glasvlies wapening die niet 
alleen bijdraagt tot excellente mechanische eigenschappen zoals 
pons- en doorscheurweerstand maar ook tot een verhoogde 
levensverwachting van het membraan wat een rechtstreeks 
positieve invloed op de ecologsiche voetafdruk heeft.



KENMERKEN

u uitermate goede chemische bestendigheid

u uitermate hoge kleurechtheid

u bestendig tegen zilverionen, elektrolyse, zuurstofwater

u zeer hoge duurzaamheid: verwachte levensduur +55 jaar

u ecologisch en recycleerbaar

u wortelbestendig

u bestendig tegen ongedierte, larven, knaagdieren

u vrij van weekmakers, biocide en chloride

u lasbaar, homogene lasnaad (geen uitstoot van dampen)



SIKAPLAN WT TPO/PP



SIKAPLAN WT TPO/PP

u Belangrijkste eigenschappen
u Glasvlies versterkte TPO dichtingsbaan op PP basis

u Afmetingen: 2m x 20m x 1,3mm

u Kleuren: RAL7016 – RAL7031 – RAL7046 – RAL7040 – RAL6000 - RAL6021

u Voornaamste toepassingen
u Bouwkundige zwemvijver

u Bouwkundig hybride zwembad / biologisch zwembad

u Koivijver



SIKAPLAN TPO/PP
RAL6000 Patinagroen



SIKAPLAN TPO/PP
RAL6021 Bleekgroen



SIKAPLAN TPO/PP
RAL7026 Granietgrijs



SIKAPLAN TPO/PP
RAL7026 Granietgrijs



SIKAPLAN TPO/PP
RAL7026 Granietgrijs



SIKAPLAN TPO/PP
RAL7016 Antracietgrijs



SIKAPLAN TPO/PP
RAL7040 Venstergrijs



SIKAPLAN TPO/PP
RAL7031 Blauwgrijs



AGRU PP FLEX
Donkergrijs



AGRU PP FLEX
Smaragd/Olijfgroen



AGRU RELAX TPO/PE



AGRU RELAX TPO/PE

u Belangrijkste eigenschappen
u Glasvlies versterkte TPO dichtingsbaan op PE basis

u Afmetingen: 2m x 25m x 1,5mm

u Kleuren: Lichtgrijs,  antracietgrijs, wit, lichtblauw, azuurblauw

u Voornaamste toepassingen
u Bouwkundige zwembad

u Bouwkundig hybride zwembad / biologisch zwembad



AGRU RELAX TPO/PE
Lichtgrijs

Behoud van dorpel dankzij renovatieprofiel



AGRU RELAX TPO/PE
Lichtgrijs



AGRU RELAX TPO/PE
Antracietgrijs



AGRU RELAX TPO/PE
Antracietgrijs



AGRU RELAX TPO/PE
Lichtblauw



AGRU fPP en HDPE



AGRU RELAX TPO/PE

u Belangrijkste eigenschappen
u Ongewapende vijverfolie en geomembraan

u Afmetingen: 5m x 100m x 1,0mm / 1,5mm / 2,0mm (andere breedtes op aanvraag)

u Kleur: zwart

u Voornaamste toepassingen
u Organische tuin-, park- en zwemvijver

u Bufferbekken

u Irrigatiebekken

u Rietveld



AGRU fPP – 1mm



AGRU fPP – 1mm



AGRU HDPE 2mm

AGRU HDPE 1mm



REVOPUR



AGRU RELAX TPO/PE

u Belangrijkste eigenschappen
u Vloeibare waterdichting op polyaspartic basis
u Scheur overbruggend en blijvend elastisch
u Kneedbuidel 1kg, 2,5kg, 10kg
u Kleur: lichtgrijs
u Aansluiting op TPO, EPDM, Hout, Metaal, Glas

u Voornaamste toepassingen
u Fontein
u Ornament
u Opgaande bouwdelen
u Waterdichte materiaalovergang





2. Opgaande bouwdelen en aansluitingen terrasdeuren
3. Afdichting van voegen, kelder- en keerwanden
4. Sokkels
5. Terrassen



TOEBEHOREN



TOEBEHOREN

u Spuitlijm in gesloten drukvat en aerosol
u Hoge efficientie
u Tolueenvrij
u Vrij van dichloormethaan



TOEBEHOREN

u MTS Wanddoorvoeren
u MTS Skimmers
u MTS Verlichting



CONTACTGEGEVENS
Butschovestraat 30

3384 GLABBEEK

M: +32 472 234907

E: stijn@bpac.eu


