
Handleiding
Bodemfolie



Aanbrengen bodemfolie

Nodig:
• Bodemfolie
• Foliepluggen
• Watervaste dubbelzijdige tape
• Priem (6 mm)
• Boormachine (8 mm)

Opnemen van de maat

De kruipruimtebodem dient afgedekt te worden met hele stukken bodemfolie. 
Er wordt dus niet gesneden in de folie. Als er zich obstakels bevinden in het midden 
van de kruipruimte, moeten hier meerdere stukken bodemfolie gebruikt worden. (Figuur 1)

De verschillende stukken worden uiteindelijk aan elkaar bevestigd door ze tegen 
elkaar op te zetten en vast te plakken met de watervaste dubbelzijdige tape. 
(Figuur 2)

Bij obstakels aan de buitenkant van de ruimte kan de bodemfolie vaak om het 
obstakel geplooid worden, in dit geval is dus maar één stuk bodemfolie nodig. 
(Figuur 3)

Elk stuk bodemfolie wordt als een kuip met opstaande randen gevormd. 
Bereken dus voor elk stuk ten minste 50 cm extra in de lengte en de breedte 
om de randen goed omhoog te kunnen zetten.

Als de waterstand in de kruipruimte regelmatig hoog is, moet de bodemfolie 10 cm boven de hoogste waterstand 
bevestigd worden. Houd hier ook rekening mee bij het opnemen van de maat.

Stap 1
Verwijder puin dat scherpe randen heeft en/of kan rotten. Ander puin kan ook naar de rand van de kruipruimte 
geschoven worden.
Stap 2
Rol de bodemfolie in het midden van de baan uit. Klap vervolgens de bodemfolie naar buiten uit. 
Stap 3
Begin in het midden van de muur. Boor een gat in de funderingsmuur op ongeveer 
10 cm hoogte (of 10 cm boven de waterstand). 
Stap 4 
Vouw de bodemfolie aan het uiteinde dubbel, vouw hem nog eens over 
dwars dubbel, houdt de folie voor het gat en perforeer de lagen folie 
hier met een priem. Maak de bodemfolie met een plugje vast. (Figuur 4)
Stap 5
Herhaal stap 3 en 4 voor elke kant en werk om de 2 meter langs de muur richting de hoek. 
Stap 6
Bij de hoek maak je gebruik van een folieversterker op het punt van bevestiging, 
zodat je de bodemfolie goed strak kan trekken. (Figuur 5) 
Stap 7
Vouw het overtollige materiaal naar je toe en maak de bodemfolie zo strak mogelijk 
in de hoek vast. Het overtollige materiaal kan je naar binnen vouwen en je met 
watervaste tape dichtplakken. 
Stap 8
Als de bodemfolie in het midden van de muur eindigt, bevestig hem dan hier net zoals in de hoek, waarbij je beide 
gaten dicht bij elkaar boort. Het volgende stuk bodemfolie wordt op dezelfde manier naast bevestigt. (zie Figuur 2)
Stap 9
Bevestig de verschillende stukken bodemfolie aan elkaar met watervaste dubbelzijdige tape, zoals afgebeeld in 
Figuur 2.


