
 

 

  

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE ALKORPLAN 

DO BASENÓW KĄPIELOWYCH 

GWARANCJA i OGRANICZENIA TECHNICZNE 

 

Utrzymywanie wody w basenie kąpielowym w wysokiej temperaturze powoduje ogromne trudności z osiągnięciem 

prawidłowej równowagi chemicznej. 

Nieprawidłowy wodny bilans chemiczny może działać niekorzystnie na membranę z PCW, powodując płowienie 

koloru i nadruku; fałdowanie się, łamliwość (kruchość) oraz przedwczesne starzenie się membrany. Z tego powodu w 

basenach zbudowanych z użyciem membrany Alkorplan woda musi być utrzymywana w zakresach temperatur 

podanych poniżej. 

Alkorplan 2000 do basenów kąpielowych 

Właściwości hydroizolacyjne zbrojonej membrany Alkorplan 2000 o grubości 1,5mm są gwarantowane przez 10 lat 

pod warunkiem, że temperatura w basenie jest utrzymywana poniżej 32oC. 

Gwarancja firmy producenta membrany zbrojonej Alkorplan 2000 o grubości 1,5mm, zostanie zredukowana do 5 lat w 

przypadku basenów, w których woda utrzymywana jest w temperaturach pomiędzy 32oC i 35oC. Podczas instalacji 

membrany, która może być narażona na działanie temperatury powyżej 32oC, pusta przestrzeń pozostawiona za 

membraną powinna być zwiększona podczas dopasowywania stref narożnych. 

Membrany z nadrukiem 

Do produkcji membran Alkorplan z nadrukiem, wykorzystuje ostrożnie dobierane pigmenty, które są poddawane 

testom pod względem zapewnienia kolorom ostrości i trwałości przez długi czas. Zadrukowana powierzchnia 

membrany jest dodatkowo chroniona za pomocą warstwy lakieru akrylowego. Pomimo tych starań, doświadczenie 

pokazuje, że w basenach o dużym natężeniu osób korzystających z kąpieli; czynnych przez cały rok oraz 

utrzymywanych w temperaturze powyżej 32ºC (np. baseny kryte lub baseny do hydroterapii); istnieje ryzyko, że 

nadruk będzie erodował w okresie żywotności przewidywanym dla tej membrany. Paramenty hydroizolacyjne są 

w dużej mierze zachowane. 



 

 

  

Membrany jednolite w ciemnych kolorach też mogą być narażone na podobne sytuacje. Ze względu na dużą wagę 

przywiązywaną przez właścicieli basenów do estetyki membrany, Producent rekomenduje użycie nie drukowanej 

membrany w kolorze jasno niebieskim (ice blue) w tych basenach, w których istnieje prawdopodobieństwo 

występowania ww. ekstremalnych warunków eksploatacji. 

Aby osiągnąć maksymalną użyteczność membrany, podajemy idealne warunki basenowe: 

· temperatura wody ok. 27 – 28 oC lub mniej; 

· pH 7,2 – 7,6 

· stężenie wolnego chloru pomiędzy 0,3 a 0,8 gr/m³. 

Gwarancja dla membrany ALKORPLAN dotyczy wyłącznie jakości hydroizolacji membrany; wygląd 

estetyczny jest wyłączony z Gwarancji. 


