BIELBET AFVANDINGSRENDE
Nem installation af lette afvandingsrender.
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Bielbet afvandingsrender er fremstillet af plast, hvilket giver en lav vægt i forhold til betonrender. Den lette vægt
på ca. 2,5 kg pr. rende inkl. rist, gør dem meget håndterbare, både under transport og installation.

Ved levering af Bietbet afvandingsrender er risten formonteret ved hjælp af bolte, der holder risten sikkert på
plads. Flere plastrender klikkes hurtigt sammen og kan
nemt tilpasses i længden. Renden er forberedt til lodret
afløb og tilbehør som endevæg med/uden afløb, udløbsstuds og hjørneelement sikrer en hurtig og fleksibel installation.

3 ØKONOMISK VALG
Bielbet er økonomisk fordelagtig ved trafikbelastning op
til 12,5 tons (Klasse B – personbiler).

HURTIGT, LET OG EFFEKTIVT
Afvandingsrender fra Bielbet er den rigtige løsning når der skal etableres overfladeafvanding fra
terasser, private indkørsler og andre let befærdede arealer.
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Installationsvejledning
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BEMÆRK AT GARANTIEN KUN DÆKKER HVIS DENNE
VEJLEDNING FØLGES.

1. Modtagelse af render
Gennemgå render og tilbehør for evt. transportskader inden installation.

2. Forbered udløb
Klargør 110 mm rørføring til udløbet.

3. Grav ud til rende
Bredden på renden skal være 33 cm og dybden skal
være 21 cm for høj rende eller 16 cm for lav rende.

4. Etabler udløb
Ved ønske om lodret udløb anvendes et Bielbet udløbsstuds. For vandret udløb anvendes en Bielbet endegavl
med hul.

5. Udlæg betonsål
Bredden på betonsålen skal være mindst 33 cm og højden 10 cm.

6. Sæt render på betonsål
Renderne placeres midt på betonsålen. Hvis der benyttes lodret udløb, ilægges dette rendestykke først. Renderne kan afkortes med en fuksvans, brug en nedstryger
til metaltristen. Renderne skydes sammen efterhånden
som de støbes i betonsålen. Slut af med endegavle.
Færdiggørelse betonstol: Støt renderne ved at lægge beton langs siderne og bag gavlene iht. tegning [Klasse A].

7. Installation ved kl. B belastning
Ved klasse B belastning lægges sten så de er understøttet af betonsålen eller der støbes beton til top af rende
iht. tegning [Klasse B]. Risten skal befinde sig 3-5 mm
under niveau.
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Ved spørgsmål til installation af Bielbet afvandingsrende kan forhandleren
ScanPipe a/s kontaktes på tlf.: 6376 3030
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