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Algemeen

Onze waterblokken zijn voorzien van:

• Materiaaldikte Corten min. 3 mm
• Materiaaldikte Alu. min. 4 mm
• LED-fontein(en)
• Garantie 5 jaar (aflopend)

Corten

• Bruinoranje roestkleur
• Ongeroest geleverd
• Roestproces duurt 4-5 maanden
• BIO roestversneller verkrijgbaar

Aluminium

Voorraad kleuren  RAL 7021,  RAL 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mo-
gelijk (hiervoor worden opstartkosten 
gerekend). 

Productbeschrijving

Een uniek waterornament van prachtig natuurlijk Cortenstaal of Alu-
minium. Aluminium kunnen wij in bijna elke RAL-kleur produceren (let 
op opstartkosten).

Het water borrelt uit een rvs sproeier met LED verlichting in het mid-
den van bovenplaat. Het water loopt dan gelijkmatig langs de zijkan-
ten van het blok in de ondergrondse opvangbak en wordt vervolgens 
weer omhoog gepompt. Wordt geleverd incl. pomp + LED verlichting 
en sproeier

Waterblokken

Specificaties

Aandachtspunten

• De Ph-waarde van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet aangetast kan worden.
• Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
• Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
• Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
• Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
• Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud

• Let op! De LED-fonteinen kunnen verstopt raken als er groenafval in het waterblok terecht komt. Ze zijn eenvoudig open 
te draaien en te reinigen. Controleer na het reinigen van de fonteinen ook de pomp op verstopping. Plaats bij frequente 
verstoppingen eventueel een filter tussen de pomp en de fonteinen.

• Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater.
• Kalkaanslag kan verwijdert worden met ADEZZ Descaler BIO.
• Aluminium nabehandelen met een reinigingsmiddel. Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger en schuurspons.
• Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 4).

Belangrijk
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Plaatsing

Plaatsing

Gebruik in de winter

1. Graaf een gat in de grond minstens zo groot als 
de basis van het waterblok. De diepte is afhankelijk 
van de hoogte van de basis van het waterblok en de 
dikte van de fundering.

2. Plaats onderin het gat een stevige en vlakke fun-
dering. Zorg dat in het midden een opening is waar-
door de stroom en waterafvoer kan lopen.

3. Plaats vervolgens de basis van het waterblok op 
de fundering en leg de pomp er in.

• Bij vorst altijd de stekker uit het stopcontact halen
• Een “vorstvrijhouder” is aan te bevelen (te koop bij ieder tuincentrum of bouwmarkt)
• Pomp kan in het water blijven als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan
• U kunt ook de pomp uit de vijver halen en op een vorstvrije plek onder water laten overwinteren

4. Leg de bovenzijde van het waterblok op zijn kant 
naast de basis, zodat de slang van de fontein aan-
gesloten kan worden op de pomp.

5. Voer vervolgens de snoer van de pomp en die 
van de verlichting van de fontein door de overloop 
onder het waterblok door.

6. Bedek de basis van het waterblok met grind, hier-
door verdwijnt het geheel totaal uit het zicht en lijkt 
het water rechtstreeks de grond in te lopen.
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Waterblokken

Watertblok CWB1 corten

Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.adezz.com

Watertblok AWB1 Aluminium

Watertblok CWB4 corten Watertblok AWB4 Aluminium
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Accessoires

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. 
Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een 
optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Cleaner & Protector

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis 
aagebracht worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Corten vernis

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roes-
ten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgba-
re BIO roestversneller kan dit proces versneld worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Voor het verwijderen van kalkaanslag op uw producten adviseren wij het gebruik 
van ADEZZ ontkalker BIO.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Ontkalker

Roestversneller


