
Gräv en kanal – ca 15 cm bred, och 15 – 20 cm djup. Spänn upp ett mursnöre över din ränna, som du kan manövrera 
och mäta efter. Det skall sluta med att gallret på din ränna lig
ger 3  5 mm under snöret – och alltså stenbeläggningens yta.

Fyll den grävda kanalen med betong, upp till 8,3 – 8,5 cm 
under mursnöret. Använd t.ex. en vanlig normal torrbetong. 
Undvik att gjuta helt runt eventuell anslutning till avlopp.
 

Vid lodrätt utlopp:
HexaLine kan anslutas till avlopp genom att slå hål genom en 
av de 8 möjliga perforeringarna i rännans botten.

Utloppsdelen sätts fast i botten av rännan – över utloppshå
let.

Anpassning av galler:
Det galvaniserade stålgallret kapas vinkelrätt med hjälp av en 
bågfil.
 
Anpassning av ränna:
Själva rännan kan kortas av till önskad längd. OBS! Om den 
avkortade änden skall anslutas till ännu en ränna, eller ett vin
kelhörn, så skall rännan kapas vid 50 cm, där det är markerat 
en skärlinje.

HEXALINE

Material
  Betong (ev. torrbetong)

 
Verktyg

  Tumstock    Spade    Snöre
  Bågfil (för stålgaller)    Fintandad såg (för plast)

 
Viktigt!
Anslutning till avlopp skall utföras av en professionell14

TILL MONTERINGEN 
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Gavlarna skjuts på. Vid vågrätt utlopp används gavel med våg
rätt utlopp, som också monteras.

Montera rännorna genom att skjuta ihop delarna. Placera den 
hopsatta rännan med gavlar, i betongen – tryck den ordentligt 
på plats. OBS! Undvik betong i skarvarna. Det kan förorsaka 
läckage.
 
Vattentätt dräneringssystem:
Applicera ACO Waterseal fogmassa i skarvarna, och skjut ihop 
ränndelarna. Undvik betong mellan de limmade ytorna. Det 
kan förorsaka läckage. Eventuell överflödig fogmassa tas bort 
med en fuktig trasa. Det rekommenderas att låta silikonet här
da i minst 24 timmar före läggning.

Vid lodrätt utlopp:
Placera rännan på betongfundamentet och anslut det till 
avloppet. Tryck rännan på plats.

Fyll ut med sand/grus runt omkring rännan och stampa det 
ordentligt. Intilliggande beläggningsstenar skall hållas vågrä
ta, t.ex. genom att den första raden med stenar läggs i 
betong.

Bladfånget placeras i det lodräta utloppshålet. Gallrena läggs på plats – och du kan njuta av ett snyggt 
resultat!
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UNIVERSELLT VINKELHÖRN

Man kan ansluta rännor till HexaLine vinkelhörnets alla fyra sidor.
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