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PRODUKTINFORMATION

FÖRBEREDELSER
Markera ut sträckan som ska anläggas med Steel. Använd snöre för raka linjer och markeringsspray för böjda former.
Gräv ett smalt dike lika djupt som kantstödet ska stå. Ta bort
hinder såsom stenar och rötter. Max höjd ovanför markytan
GARDLINER® steel 150 är 50 mm.
I början och slutet av kanten behövs kanten förstärkas med betong. Gräv en ca 20-30 cm djup grop. Förstärk även med betong efter behov vid lös mark eller i kurvor. När du placerat ut
och riktat in kanten fyll groparna kring ankarna med betong.
Under tiden betongen stelnar så stabilisera tillfälligt kanten.

Höjd:

150 mm

Tjocklek: 4 mm
Längd:

2 löpmeter

Ankare:

1 ankare/löpmeter

Material: Galvaniserad stål/corten
Övrigt:

3 st bult och 3 st mutter ingår

MONTERING MARK
•

•
•

•

Montera först fast ankaret i profilen genom att skjuta in
ankaret om profilen. Fäst de medföljande bulten i de förborrade hålen. Ett ankare/löpmeter innebär ett vid varje
skarv samt ett ankare i mitten.
Montera kantprofilerna med varandra. Se till att överkanten är i samma nivå.
Montera ihop längder som är hanterbara. Det går även bra
att skarva ihop kanterna när de är utplacerade. Se dock till
att ha förberett för bulten först.
Vid behov rikta in kanten med hjälp av gummiklubba innan du fyller med önskat material.

Vid behov stabilisera tillfälligt kanten så den står stilla under
monteringen och under tiden betongen stelnar. Ska återfyllt
material komprimeras med vibrator/padda så behöver kanten
stabiliseras för att motverka att kanten rör sig.

MONTERING MED TAKANKARE
Skjut in takankarna i kantbitarna. Lägg ut betongmarkplattor längs med den

markerade linjen, exempelvis vanliga 400 x 400 mm plattor. Ställ ut kanten längs
med markeringen och skruva fast takinfästningselementen in i betongplattan.
Använd betongborr och betongskruv för infästning. Fyll igen om kantstödet
med önskat material.
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