HEXALINE

MONTERING
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Grav en kanal som er ca. 15 cm bred og 20 cm dyp.
Det er tatt høyde for et 5 cm betonglag som skal legges
senere.
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Fyll betong i kanalen opp til 8 cm under mursnoren. Bruk f.eks.
en standard tørrbetong. Unngå å fullstøpe rundt tilkobling til
evt. avløpsrør.
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Ved loddrett utløp:
HexaLine kan kobles til avløpssystemet ved å slå hull gjennom
en av de åtte mulige perforeringene i rennens bunn.
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Utløpsstykket monteres i bunnen av dreneringsrennen, over
utløpshullet.

TIL MONTERINGEN
TRENGER DU:
Materialer
Betong (evt. tørr betong)
Verktøy
Tommestokk
spade
snor
Baufil (for stålrist)
Fintannet sag (for plastrist)
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Spenn opp en mursnor på ca. 5 mm lavere enn tilstøtende
belegningsstein. Mursnoren skal ligge i samme høyde som
r istens overkant. Bruk evt. et vater for riktig tilpasning.

Tilpassing av rist:
Den galvaniserte spalteristen kappes i en rett vinkel med en
baufil.
Tilpasning av dreneringsrennen
Dreneringsrennen kappes i ønsket lengde. OBS! Skal den
avkortede enden kobles til et annet rennestykke eller et
hjørnestykke, må det kappes i kapplinjen ved 50 cm merket.
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Sett endeveggene på plass. Ved vannrett utløp benyttes
e ndevegg med utløp.
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Monter dreneringsrennen ved å skyve rennestykkene s ammen.
Plasser rennen med påsatte endevegger ned i betongen, og
trykk på plass.
OBS! Unngå betong i skjøtene. Det kan forårs ake lekkasje.
Hvis du ønsker et vanntett dreneringssystem:
Påfør ACO Waterseal fugemasse i skjøtene og skyv renne
stykkene sammen. Unngå betong mellom limte flater, for å forhindre lekkasjer. Eventuelt overflødig fugemasse fjernes med en
fuktig klut. Fugemassen bør herde i minst 24 timer før legging.
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Ved loddrett utløp:
Sett rennen på betongfundamentet og kople det til
avløpsrøret. Trykk rennen på plass.
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Løvfangeren plasseres i det loddrette utløpshullet.
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Etterfyll med sand/grus rundt rennen og stamp det godt til.
Legg belegningsstein rundt rennen og sjekk at det er i vater.
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Ristene legges på plass og du kan nyte et flott resultat.
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HEXALINE

MONTERING
HEXALINE HJØRNESTYKKE
1
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Dreneringsrennen kan kobles til på alle fire sider av HexaLine hjørnestykke.
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