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Distributör för Sverige

Firestone. 
Det bästa valet när du 
bygger en damm

Fråga din återförsäljare för närmare 
information:

Firestone Building Products Europe
Hermesstraat 2C, 1930 Zaventem, Belgium

www.firestonebpe.com
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 Lätta att lägga 

Firestone Pond Liner EPDM gummimatta är enkel och snabb att lägga utan speciella verktyg. Den finns i många storlekar 
utan skarvar.

 Firestone Pond Liner EPDM gummimatta 
är det naturliga valet när det gäller alla typer 
av vattenanläggningar som trädgårdsdammar, 
simbassänger, koidammar m.m

 Installation 

1. Gräv ett passande hål för din gummimatta. 
Sidorna skall slutta inåt. Gräv dammen ca 80 
cm djup om du skall ha fisk (gärna djupare) 
Glöm inte grundvattenzoner på ca 25 cm och 
grundare. Kontrollera att dammen ligger i våg.

2. Ta bort vassa stenar och rötter. Lägg ut ett 
lager sand och gärna en skyddsmatta över 
bottenlagret för att skydda gummiduken från 
skador under i från. Dra gummimattan försiktigt 
över hålet. Var noga med att det inte finns skarpa 
stenar som kan skada duken. Gummimattan 
formar sig lätt efter underlaget. Förankra 
gummiduken med några stenar eller dylikt som 
läggs på kanten (se bild 2)

3. Fyll dammen gradvis med vatten. Under tiden 
drar och formar du gummimattan så vecken 
försvinner. Det gör inget om det finns veck kvar. 
De trycks ihop av vattentrycket. Vattnet gör att 
gummimattan lätt formar sig efter dammformen. 
Om möjligt bör du använda kommunalt vatten,

4. Vänta ett par dagar, innan du med en kniv eller 
sax tar bort överflödig gummimatta. Du kan 
lägga i ett par fiskar så snabbt som möjligt, så 
får du snabbare en bra bakterieflora.

 Inget underhåll

Firestone Pond Liner EPDM gummimatta kräver 
inget särskilt underhåll. När den väl är installerad 
kommer den hålla i många år och är även möjlig att 
limma efter lång tid. Garantin på 30 år gäller mot 
UV strålning och förruttnelse samt dragfasthet. Ej 
mot mekaniska skador

Firestone Pond Liner EPDM gummimatta finns i ett 
flertal bredder som standard. 3,05-4,27-6,10-7,60-
9,15-12,20 och 15,25 meter. De kan också limmas till 
önskad storlek. Kontakta din återförsäljare för närmare 
information
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Firestone kvalité Firestone fördelar

 EPDM Pond Liner gummimatta med 30 år 
garanti !

Firestone EPDM Pond Liner gummimatta är en syntetisk 
gummimatta med unika egenskaper:

Miljövänlig: Firestone Pond Liner gummimatta är ett 
syntetiskt material med liten miljöpåverkan. Firestone 
har dessutom erhållit ISO 14001 certifiering för sin 
miljövänliga produktion.
 
Fisk och växtvänlig: Firestone Pond Liner EPDM 
gummimatta har speciellt utvecklats med miljön i fokus. 
Den är absolut säker för fisk och djurlivet i dammen. 
Det garanteras av  den blå plastfolien med Firestone 
logon som rullarna ligger i. Använd aldrig gummimatta 
avsedd för ex.vis tak och gödslebrunnar. Den innehåller 
antimögelgifter som kan vara giftig för fiskar och växter

Hög flexibilitet: Firestone Pond Liner gummimatta 
påverkas inte av låga temperaturer ner till -45ºC vilket gör 
att den kan installeras under hela året.
 
Hög töjbarhet: Firestone Pond Liner EPDM gummimatta 
kan töjas upp till 300% vilket i motsats till PVC ger den 
större motståndskraft mot ojämnheter i marken, eller 
rörelser ex.vis tjäle efter vintern.

Extrem hållbarhet: Firestone Pond Liner EPDM 
gummimatta har oöverträffad förmåga att motstå solens 
skadliga UV strålning, ozon och dylikt. Speciellt viktigt vid 
strandlinjen på dammen där påverkan är störst. Vi ger 
hela 30 års garanti mot UV strålning.

 Kvalité börjar från botten

För att skapa en vacker, hållbar och ekologisk 
damm måste du starta från botten: med en riktig 
gummimatta. 

Firestone’s Pond Liner gummimatta har 
utvecklats av marknadens ledande expert 
på gummi. Både när det gäller teknik och 
innovation. Gummimattan kombinerar flexibilitet 
och hållbarhet. Den är enkel att lägga vilket gjort 
den till det naturliga valet för både hobby och 
proffessionella installationer

 Firestone, det bästa namnet för gummi

Från början av 1900 talet fram till nu 
har Firestone servat sina kunder med 
gummiprodukter gjorda för hållbarhet och 
enkelhet.

Kvalitén och hållbarheten har utvecklats 
Firestone Building Products Company (division 
of  Bridgestone/ Firestone Diversified Products), 
en ledande tillverkare av gummiprodukter för 
dammar och vattenreservoarer. 

Firestone Pond Liner EPDM gummimatta har 
samma kvalité som andra Firestone gummi 
produkter. 


