
16 tierpsjarnbruk.se

För att undvika onödiga kostnader är 
det viktigt att betäckningen monteras 
riktigt. I anläggningar av hög kvalitet 
skall installationen alltid kontrolleras 
innan arbetet godkänns.

1. Inför installation av betäckningen är det 
viktigt att brunnskroppen är djupare än 
betäckningens totala höjd. Detta för att 
undvika att betäckningens hals ställer sig  
på brunnsbotten, se figur 1.

2. För att undvika att grus och asfalt hamnar  
i brunnen vid montering av en flytande 
betäckning använd en skrapring, se figur 2.

3. Vid beläggningsarbetet är det viktigt att 
området kring betäckningens hals och 
utrymmet under flänsen är ordentligt 
rengjort och att betäckningen flyter i minst 
10 cm asfalt. Flytande betäckningar vältas 
ner i den varma asfaltmassan och packas 
enligt de föreskrifter som gäller den valda 
beläggningstypen. Beläggningen skall ha full 
kontakt kring hela betäckningen. Se figur 3.
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Körbana

Brunnskroppen måste vara djupare än betäckningens totala höjd. 
Detta för att undvika att betäckningens hals ställer sig på brunnsbotten.

Flytande

Teleskopisk

Använd skrapring för att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen.

Asfalten skall alltid ha full kontakt med betäckningens hals och alltid 
�yta jämt med beläggningens överkant.

Skrapring

Vid montering av
teleskopisk betäckning
behövs inte skrapring

Minst 10 cm

Beläggning

Montering i plastbrunn med diametern 
600 mm. Monteringen sker på samma
sätt i en betongbrunn.

Betäckningen placeras i brunnen.

Betäckningen lyfts upp kontinuerligt
samtidigt som massor fylls upp och 
packas väl kring brunn och betäckning.

Fyll upp till rätt nivå med hjälp av
marknadens största teleskopering

Vid asfaltering lyfts betäckningen en 
sista gång, använd med fördel vår lyftbom
artnr 703 2021, se sid 13, för att komma 
upp i rätt nivå.

Asfaltera. Klart!
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Triolyft
Vridbart gripdon med friktionslåsning med 
valfri inställning för galler, runda galler och 
lock med nyckelhål. Utbytbart gripdon finns 
för täta lock. Avsedd för standardspett.

RSK-nr: 703 2018 

T-nyckel
Nyckel för lock  
med nyckelhål.

RSK-nr: 703 2019 

Lyftbom
Lyftbom för montering 
av TB600V-brunnar.

RSK-nr: 703 2021 

Lyfthjälpmedel

Från Tierp i norra Uppland har vi goda möjligheter att 
snabbt leverera produkter till hela Sverige. Verksamheten 
är lokaliserad till en plats, vilket innebär nära kontakt mellan 
administration, försäljning, tillverkning och lager. De korta 
beslutsvägarna i verksamheten ger dig snabba svar och 
lika snabba leveranser. Välj Tierps Järnbruk och originalet, 
utan omvägar.

Tierps Järnbruk är en del av familjeföretaget 
Lantz Järn & Metall AB. Besök lantzmetall.se
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Parkgatan 10, 815 40 Tierp  
Telefon 0293-714 00. Fax 0293-714 04
E-post order@tierpsjarnbruk.se 

www.tierpsjarnbruk.se


