MOTTAGNINGSTANK 1500 L
Parameter 1500
V

1,5 m3

Manlucka

ø600

Inlopp d1

ø110

utlopp d2

ø110

h1

1045

h2

1005

Hoyd på hals HN

400

L

1650

D

ø1200

Material

HDPE ρ=940 kg/m³

Vikt

68 kg

Montageinstruktion för tanken
Före montage skall man inspektera för synliga skador på tanken. Man skall absolut inte
sänka tanken i markgraven om det föreligger invändningar mht tankens kvalitet.
Efter utgrävning skall man lägga 20 cm sand på gravbotten. Sandlagret skall kompakteras.
Nu skall man placera tanken och se till att den är horisontell. Man skall kolla läge (nivå) på
anslutningsöppningar och då fylla med vatten till nivå 30 cm från botten.
Man skall nu kringfylla med 30 cm sandlager och kompaktera med vatten efter varje
fyllning. Man skall inte tillämpa mekanisk kompaktering för att undvika skada på tanken. Varje
gång man fyller med 30 cm sand skall man fylla tanken med ytterligare 30 cm vatten.
Efter att tanken är nergrävd skall anslutningsrören stabiliseras och kringfyllas med sand.
Rören skall läggas enligt gällande normer och praxis.
Om tanken skall sättas djupare än 50 cm (räknat från toppen av invallningen) är det
nödvändigt att kringfylla med grovbetong. Vid montage i lerig jord är det också nödvändigt att
kringfylla med grovbetong. Vid nergrävning mer än 80 cm från toppen skall tanken kringfyllas med
grovbetong och förses med avlastningsplatta.

Man skall säkerställa tankens statisk stabilitet mot grundvatten och markrörelser. Om det
föreligger risk för att tanken lyfts upp av grundvatten, skall man förebygga att tanken flyter upp.
Om tanken placeras under köryta, dvs trafikerad av fordon, skall man förse tanken med
kringgjutning av betong som skall hålla tanken i fast position; tanken skall då kringfyllas med
grovbetong och förses med belastningsplatta. Den nämnda förankringen kan också användas vi det
ovanligare arbetssättet där tanken töms regelbundet. I sådana fall, då tankens innehåll pumpas ut
helt, kan det förekomma risk för skada på hela installationen som kan förflytta sig.

MOTTAGNINGSTANK 2300 L
Parameter 2300
V

2,3 m3

Manlucka

ø600

Inlopp d1

ø160

utlopp d2

ø160

h1

1190

h2

1150

Hoyd på hals HN

400

L

1860

D

1400

Material

HDPE ρ=940 kg/m³

Vikt

101 kg

Montageinstruktion för tanken
Före montage skall man inspektera för synliga skador på tanken. Man skall absolut inte
sänka tanken i markgraven om det föreligger invändningar mht tankens kvalitet.
Efter utgrävning skall man lägga 20 cm sand på gravbotten. Sandlagret skall kompakteras.
Nu skall man placera tanken och se till att den är horisontell. Man skall kolla läge (nivå) på
anslutningsöppningar och då fylla med vatten till nivå 30 cm från botten.
Man skall nu kringfylla med 30 cm sandlager och kompaktera med vatten efter varje
fyllning. Man skall inte tillämpa mekanisk kompaktering för att undvika skada på tanken. Varje
gång man fyller med 30 cm sand skall man fylla tanken med ytterligare 30 cm vatten.
Efter att tanken är nergrävd skall anslutningsrören stabiliseras och kringfyllas med sand.
Rören skall läggas enligt gällande normer och praxis.
Om tanken skall sättas djupare än 50 cm (räknat från toppen av invallningen) är det
nödvändigt att kringfylla med grovbetong. Vid montage i lerig jord är det också nödvändigt att
kringfylla med grovbetong. Vid nergrävning mer än 80 cm från toppen skall tanken kringfyllas med
grovbetong och förses med avlastningsplatta.

Man skall säkerställa tankens statisk stabilitet mot grundvatten och markrörelser. Om det
föreligger risk för att tanken lyfts upp av grundvatten, skall man förebygga att tanken flyter upp.
Om tanken placeras under köryta, dvs trafikerad av fordon, skall man förse tanken med
kringgjutning av betong som skall hålla tanken i fast position; tanken skall då kringfyllas med
grovbetong och förses med belastningsplatta. Den nämnda förankringen kan också användas vi det
ovanligare arbetssättet där tanken töms regelbundet. I sådana fall, då tankens innehåll pumpas ut
helt, kan det förekomma risk för skada på hela installationen som kan förflytta sig.
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