
MONTERINGSANVISNNG 

GÅRDSBRUNN  

SPEC I F IKAT ION  

För markanslutning, plattor, asfalt, asfalt med ingaffling, betong, grus/singel samt special. 

I NSTALLAT ION  

• Placera ut gårdsbrunnens underdel i rätt position i det tänkta bjälklaget.
• Gårdsbrunnens underdel fixeras med hjälp av pendelstänger, eller liknande, vilka monteras i membranflänsens
hål. 

• Justera in gårdsbrunnens underdel i horisontalläge.
• Montera anslutningsrör.

I NGJUTNING  AV  GÅDSBRUNNS  UNDERDEL  

• Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen.
• Vid montering av membranfläns för bultning i befintligt bjälklag skall denna monteras med bult innan
påförande av tätskikt 

• Undvik betongspill på membranflänsen och i utloppsröret. Täck med plywood, plast eller liknande.
• Säkerställ att ingjutningsjärnen på membranflänsen är ordentligt utspända, (gäller membranfläns typ 1).

TÄTSKIKTSMONTÖR 

• Gårdsbrunnens membranfläns skall göras ordentligt ren från betongrester och annan smuts.
• Observera att tätskiktsmaterialet skall vara av en sort som garanterar vidhäftning mot rostfritt.

MARKANLÄGGNING  

• Försiktighet skall iakttagas vid anläggning av markskikt för att säkerställa att tätskikt ej skadas.
• Demontera låsskruv, lyft av gårdsbrunnens sil/galler. Demontera eventuell silkorg/sandfång.
• Montera gårdsbrunnens överdel i rätt höjd genom att från insidan montera styrpinnar genom dräneringshålen så
att dessa vilar mot membranflänsen. Vid behov höj eller sänk styrpinnarna för att uppnå rätt höjd mot marknivå. 

• Vid montering av gårdsbrunn med perforerad överdel skall denna täckas med geo-duk för att förhindra att sand,
jord, stenar, mm skall sköljas in i gårdsbrunnen. Se till att duken viks ut och även täcker ca halva 
membranflänsen. Vid gårdsbrunn med tät sida skall geo-duk användas över utloppsröret och vikas ut för att täcka 
ca halva membranflänsen. 

• Vid färdigställandet av toppskikt skall styrpinnar demonteras för att säkerställa gårdsbrunnens teleskopiska
funktion. 

• Vid montering av överdel för ingaffling skall ett tunt lager av asfalt läggas under membranflänsen (sk.
Ingaffling) innan asfaltering slutförs. 

• Vid montering av tätt lock under marknivå skall lock monteras och låsas innan påfyllnad av material ovan detta.
• Montera eventuell silkorg/sandfång, montera sil och lås denna med tillhörande låsskruv.
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MONTERINGSANVISNNG 

GÅRDSBRUNN  

INNAN  DRI FTSTART  

• Gårdsbrunnen skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
• Eventuell silkorg eller sandfång skall vara monterat.
• Se till att valt galler/sil är monterat.

SK ISS  
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