Prolock Delta Dichtscherm
Innovatieve en duurzame bescherming
tegen kwelwater en piping

Prolock Delta Dichtscherm
Innovatieve en duurzame bescherming
tegen kwelwater en piping
Onze dijken vragen om duurzame en onderhoudsarme bescherming. Profextru
biedt met het Prolock Delta Dichtscherm een innovatieve en milieuverantwoorde
bescherming tegen kwelwater en piping. Het systeem bestaat uit 100% gerecycled
kunststof en is daarmee een duurzaam en veelal voordeliger alternatief voor
conventionele toepassingen in staalwanden en mixed-in-place wanden (MIP).
Het Prolock Delta Dichtscherm kan ook een rol spelen in bodemsaneringsprojecten.

Producttoepassing
Het Prolock Delta Dichtscherm is geschikt
voor gebruik in dijken, aquaducten, stuwen,
peilscheidingen en bodemsanering. Het
scherm is in iedere lengte tot 12 meter
leverbaar en beschikt over een unieke,
waterdichte afdichtingslip.

Kernvoordeel en innovatief
karakter
Het vernuft van het Prolock Delta
Dichtscherm zit in de vormgeving en de
waterdichte afdichtingslip. De symmetrische
vorm laat zich gemakkelijk in de grond trillen,
wat schade aan omliggende huizen en
gebouwen voorkomt. De slotafdichting zorgt
voor een minimaal lekdebiet.
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Lange levensduur > 100 jaar
Volledig gerecycled en recyclebaar
Lage CO2 uitstoot
Lichtgewicht schermen
Geen uitloging
Unieke slotafdichting
Lengtes tot 12 meter mogelijk
Snelle plaatsing vanwege laag gewicht en
symmetrische vormgeving
Diverse inbrengmogelijkheden
(bijvoorbeeld moederplank of stalen buis)
Rot- en knaagdiervrij
Bestand tegen zuren en zouten
Corrosiebestendig

Technische specificaties
Prolock Delta Dichtscherm
✔
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✔

Schermbreedte: 500 mm
Schermhoogte: 120 mm
Schermlengte: maximaal 12000 mm
Gewicht: 7,20 kg/m1

Contact
Bezoek voor meer informatie en praktijkvoorbeelden onze website www.profextru.nl.
Wij geven u graag persoonlijk advies over
Prolock Delta Dichtscherm. Bel 0523-654011 of
stuur een mail naar info@profextru.nl voor het
maken van een vrijblijvende afspraak.

Wij produceren al onze producten
volgens het cradle to cradle principe.
Onze innovatieve Prolock Delta
systemen hebben een verwachte
levensduur van minimaal 100 jaar,
waarna ze weer gerecycled kunnen

Over Profextru
Profextru is een internationaal bedrijf uit
Hardenberg met ruim 60 jaar ervaring als grote
verwerker van gerecycled kunststof. Wij streven
naar een duurzame en milieuvriendelijke wereld
door al onze innovatieve kunststof oplossingen te
produceren volgens het cradle to cradle principe.
Wij werken volgens ISO 9001 en ISO 14001.
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