MIA

Produktblad

7035702

MIA A1 Fast

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

Nej

7035702

Belastningsklass:

C250

Vikt per styck:

67 kg

Antal/pall:

16 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
687 cm²

Beskrivning:
Komplett fast A1 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för betongbrunn ø400mm.
Galler.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035703

MIA A1 Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

Nej

7035703

Belastningsklass:

C250

Vikt per styck:

28 kg

Antal/pall:
Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
687 cm²

Beskrivning:
Galler i gråjärn, avsett för MIA A1 betäckningar.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035704

MIA A1 Galler Förstärkt

RSK:

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn
Standard: EN124
Packning:

Nej

7035704

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

30 kg

Antal/pall:
Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
687 cm²

Beskrivning:
Förstärkt galler i segjärn, avsett för MIA A1 betäckningar. Detta galler är godkännt för D400.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035705

MIA A2 Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

Nej

7035705

Belastningsklass:

C250

Vikt per styck:

46kg

Antal/pall:
Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
986 cm²

Beskrivning:
Galler i gråjärn, avsett för MIA A2 betäckningar.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035792

MIA A1 Teleskop

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

Nej

7035792

Belastningsklass:

C250

Vikt per styck:

92 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=160mm, Hmax=260mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

687 cm²

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A1 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för betongbrunn
ø400mm. Rektangulärt galler.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035793

MIA A1 Variabel

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

Nej

7035793

Belastningsklass:

C250

Vikt per styck:

76 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=85mm, Hmax=265mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

687 cm²

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A1 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för
betongbrunn ø400mm. Rektangulärt galler.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035794

MIA A2 Teleskop

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

7035794

Vikt per styck:

Nej

C250
151 kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Hmin=165mm, Hmax=265mm
H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

986 cm²

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A2 betäckning i gråjärn. Dagvattenbrunnsbetäckning avsedd för betongbrunn
ø500mm. Rektangulärt galler.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035811

MIA 400 Kupolsil Låg

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:

7035811

Nej

n/a

Vikt per styck:

20 kg

Antal/pall:

48 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
707 cm²

Beskrivning:
Kupolsil Låg H=90mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035812

MIA 400 Kupolsil Hög

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:

7035812

Nej

n/a

Vikt per styck:

26 kg

Antal/pall:

42 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
1042 cm²

Beskrivning:
Kupolsil Hög H=195mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035813

MIA 500 Kupolsil Låg

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:

7035813

Nej

n/a

Vikt per styck:

48 kg

Antal/pall:

16 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
750 cm²

Beskrivning:
Kupolsil Låg H=90mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø500mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035814

MIA 500 Kupolsil Hög

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:

7035814

Nej

n/a

Vikt per styck:

48 kg

Antal/pall:

16 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
1153 cm²

Beskrivning:
Kupolsil Hög H=200mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø500mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035815

MIA 600 Kupolsil Låg

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:

7035815

Nej

n/a

Vikt per styck:

37 kg

Antal/pall:

20 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
1101 cm²

Beskrivning:
Kupolsil Låg H=90mm i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035816

MIA 315 Kupolsil Låg

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035816

Nej

n/a

Vikt per styck:

13 kg

Antal/pall:

18 st

Låsning:

Skruv

Hmin=100mm, Hmax=455mm
H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

364 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm (RSK: 7035853), monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm
(RSK:2359332). Avsedd för plastbrunn ø355/ø400mm. Fastskruvad kupolsil.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035817

MIA 315 Kupolsil Platt

RSK:

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035817

Nej

n/a

Vikt per styck:

15 kg

Antal/pall:

18 st

Hmin=20mm, Hmax=375mm

Låsning:

Vridlås

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

169 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 platt ”kupolsil” i gråjärn, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332).
Avsedd för plastbrunn ø355/ø400mm. Fastskruvad ram, sil med vridlås.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035821

MIA 315 Kupolsil Låg, Vridlås

RSK:

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035821

Nej

n/a

Vikt per styck:

18 kg

Antal/pall:

18 st

Hmin=95mm, Hmax=455mm

Låsning:

Vridlås

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

306 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK:
2359332). Avsedd för plastbrunn ø355/ø400mm. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035822

MIA 315 Kupolsil Hög, Vridlås

RSK:

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035822

Nej

n/a

Vikt per styck:

21 kg

Antal/pall:

18 st

Hmin=135mm, Hmax=495mm

Låsning:

Vridlås

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

326 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=120mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK:
2359332). Avsedd för plastbrunn ø355/ø400mm. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035823

MIA 315 Kupolsil Låg

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035823

Nej

n/a

Vikt per styck:

14 kg

Antal/pall:

18 st

Låsning:

Skruv

Hmin=100mm, Hmax=455mm
H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

364 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm (RSK: 7035853), monterad på teleskoprör 315 kragat L=365mm
(RSK:2359332). Avsedd för plastbrunn ø355mm. Fastskruvad kupolsil. Inklusive 355/315 G-ring (RSK:
2359320).

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035824

MIA 315 Kupolsil Platt

RSK:

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035824

Nej

n/a

Vikt per styck:

16 kg

Antal/pall:

18 st

Hmin=20mm, Hmax=375mm

Låsning:

Vridlås

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

169 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 platt ”kupolsil” i gråjärn, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK: 2359332).
Avsedd för plastbrunn ø355mm. Fastskruvad ram, sil med vridlås. Inklusive 355/315 G-ring (RSK:
2359320).

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035825

MIA 315 Kupolsil Låg, Vridlås

RSK:

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035825

Nej

n/a

Vikt per styck:

19 kg

Antal/pall:

18 st

Hmin=95mm, Hmax=455mm

Låsning:

Vridlås

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

306 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=80mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK:
2359332). Avsedd för plastbrunn ø355mm. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås. Inkusive 355/315 Gring (RSK: 2359320).

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035826

MIA 315 Kupolsil Hög, Vridlås

RSK:

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035826

Nej

n/a

Vikt per styck:

22 kg

Antal/pall:

18 st

Hmin=135mm, Hmax=495mm

Låsning:

Vridlås

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

326 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsil i gråjärn H=120mm, monterad på teleskoprör 315 Kragat L=365mm (RSK:
2359332). Avsedd för plastbrunn ø355mm. Fastskruvad ram, kupolsil med vridlås. Inkusive 355/315 Gring (RSK: 2359320).

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035853

MIA 315 Kupolsil Låg Omonterad

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:

7035853

Nej

n/a

Vikt per styck:

10 kg

Antal/pall:

78 st

Låsning:

Skruv

Genomströmningsarea:

364 cm²

Beskrivning:
Kupolsil i gråjärn H=80. Avsedd för teleskoprör 315 Kragat (RSK: 2359312, -14, -15, -32, -33).

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035854

MIA A6 Fast

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

7035854

Vikt per styck:

polyuretan

D400
115kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp

Beskrivning:
Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Lock med infälld packning
av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL,
SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035855

MIA A6 Fast FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

7035855

Vikt per styck:

polyuretan

D400
115 kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp

Beskrivning:
Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Lock med packning av
polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL, KABEL,
SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning)

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035856

MIA A6 Fast Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

7035856

Vikt per styck:

polyuretan

D400
130 kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp

Genomströmningsarea:

953 cm²

Beskrivning:
Komplett fast A6 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Gallerlock med
packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG.
Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035857

MIA A6 Fast Låg

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035857

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

85 kg

Antal/pall:

10 st

Låsning:

n/a

Beskrivning:
Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Lock med packning av
polyuretan och A-märkning. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan
dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035858

MIA A6 Lock

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035858

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

61 kg

Antal/pall:
Låsning:

n/a

Beskrivning:
Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och
gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035859

MIA A6 Lock FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035859

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

61 kg

Antal/pall:
Låsning:

n/a

Beskrivning:
Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A, EL, KABEL, SANDFÅNG och
gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035860

MIA A6 Gallerlock

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035860

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

77 kg

Antal/pall:
Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
953 cm²

Beskrivning:
Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi kan
dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035861

MIA A5 Fast

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035861

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

57 kg

Antal/pall:

16 st

Låsning:

n/a

Beskrivning:
Komplett fast A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med packning av
polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035862

MIA A5 Fast FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035862

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

57 kg

Antal/pall:

16 st

Låsning:

n/a

Beskrivning:
Komplett fast A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med packning av
polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035863

MIA A5 Fast Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035863

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

57 kg

Antal/pall:

16 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
262 cm²

Beskrivning:
Komplett fast A5 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock med packning
av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035864

MIA A4 Fast

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035864

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

44 kg

Antal/pall:

20 st

Låsning:

n/a

Beskrivning:
Komplett fast A4 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø300mm. Lock med packning av
polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035865

MIA A5 Lock

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035865

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

30kg

Antal/pall:
Låsning:

n/a

Beskrivning:
Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan
dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035866

MIA A5 Lock FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035866

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

30 kg

Antal/pall:
Låsning:

n/a

Beskrivning:
Lock med packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan
dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035867

MIA A5 Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035867

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

30 kg

Antal/pall:
Låsning:
Genomströmningsarea:

n/a
262 cm²

Beskrivning:
Gallerlock med packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035869

MIA A4 Lock

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035869

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

14 kg

Antal/pall:
Låsning:

n/a

Beskrivning:
Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035870

MIA A3 Fast

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:

polyuretan

7035870

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

28 kg

Antal/pall:

24 st

Låsning:

n/a

Beskrivning:
Komplett fast A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø225mm. Lock med packning av
polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

FASTA betäckningar
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen
och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-lOmm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan
ta upp sättningar.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035871

MIA A3 Lock

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

7035871

Vikt per styck:

polyuretan

D400
7 kg

Antal/pall:
Låsning:

n/a

Beskrivning:
Lock med packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035873

MIA A6 Teleskop

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

D400
135 kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035873

Hmin=150mm, Hmax=260mm
H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Lock med packning
av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL,
SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035874

MIA A6 Teleskop FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

D400
135 kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035874

Hmin=150mm, Hmax=260mm
H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Lock med packning
av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL, KABEL,
SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035875

MIA A6 Teleskop Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

Hmin=150mm, Hmax=260mm

D400
150 kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035875

Genomströmningsarea:

953 cm²

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A6 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Gallerlock
med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och SANDFÅNG. Vi
kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035877

MIA A600 Variabel

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

D400
125 kg

Antal/pall:

6 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035877

Hmin=65mm, Hmax=265mm
H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A600 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm. Lock med
packning av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL,
SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035878

MIA A600 Variabel FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

D400
125 kg

Antal/pall:

6 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035878

Hmin=65mm, Hmax=265mm
H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A600 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm. Lock med
packning av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL,
KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035879

MIA A600 Variabel Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

Hmin=65mm, Hmax=265mm

D400
140 kg

Antal/pall:

6 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035879

Genomströmningsarea:

953 cm²

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A600 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm.
Gallerlock med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och
SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035880

MIA A640 Variabel

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:
Övrigt:
Justeringsmån:

7035880

Vikt per styck:

polyuretan

D400
127 kg

Antal/pall:

6 st

Låsning:

n/a

Rotationsstopp
Hmin=45mm, Hmax=260mm
H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A640 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø640mm. Lock med
packning av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL,
SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035881

MIA A640 Variabel FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

D400
127 kg

Antal/pall:

6 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035881

Hmin=45mm, Hmax=260mm
H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A640 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø640mm. Lock med
packning av polyuretan, täta nyckelhål och FV-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med A, EL,
KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.
(Bilden visar A märkning).

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035882

MIA A640 Variabel Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:

Vikt per styck:

polyuretan

Hmin=45mm, Hmax=260mm

D400
142 kg

Antal/pall:

6 st

Låsning:

n/a

Övrigt: Rotationsstopp
Justeringsmån:

7035882

Genomströmningsarea:

953 cm²

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A640 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø640mm.
Gallerlock med packning av polyuretan. Rotationsstopp. Finns även lock med A, FV, EL, KABEL och
SANDFÅNG. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035886

MIA A5 Teleskop

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035886

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

90 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=150mm, Hmax=250mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med packning av
polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035887

MIA A5 Teleskop FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035887

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

90 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=150mm, Hmax=250mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med packning av
polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035888

MIA A5 Teleskop Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035888

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

90 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=150mm, Hmax=250mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

262 cm²

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A5 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock med
packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad
märkning.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035889

MIA A5 Variabel

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035889

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

62 kg

Antal/pall:

16 st

Hmin=40mm, Hmax=205mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med
packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035890

MIA A5 Variabel FV

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035890

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

62 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=40mm, Hmax=205mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med
packning av polyuretan och FV-märkning. Finns även lock med A och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning. (Bilden visar A märkning).

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035891

MIA A5 Variabel Galler

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035891

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

62 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=40mm, Hmax=205mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

262 cm²

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A5 gallerbetäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock
med packning av polyuretan. Finns även lock med A och FV. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad
märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035892

MIA A500 Variabel

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

7035892

Vikt per styck:

polyuretan

D400
105 kg

Antal/pall:

8 st

Låsning:

n/a

Hmin=20mm, Hmax=265mm
H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A5 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø500mm. Lock med
packning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda
kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035893

MIA A4 Teleskop

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035893

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

75 kg

Antal/pall:

16 st

Hmin=150mm, Hmax=260mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A4 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø300mm. Lock med packning av
polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035897

MIA A3 Telskop

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035897

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

47 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=190mm, Hmax=390mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett teleskopisk A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø225mm. Lock med packning av
polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

TELESKOPISKA Betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska
överramen ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten
ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig
beﬁntlig väg. Överramen ska ﬂyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd
Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under
ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035898

MIA 315 Kupolsil Teleskop

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Justeringsmån:

7035898

Nej

n/a

Vikt per styck:

15 kg

Antal/pall:

30 st

Hmin=95mm, Hmax=190mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Genomströmningsarea:

364 cm²

Beskrivning:
Komplett 315 kupolsilsbetäckning i gråjärn med hög hals, avsedd för plastbrunn ø355/ø400mm. Ram
och teleskoprör gjutet i ett stycke.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om
inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning
om inte fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja
vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock
kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035907

MIA A3 Variabel

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035907

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

20 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=40mm, Hmax=245mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø225mm. Lock med
packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte
betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte
fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka
i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så
att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7035907

MIA A3 Variabel

RSK:

Material: ISO 185, gråjärn
Standard: EN124
Packning:
Justeringsmån:

polyuretan

7035936

Belastningsklass:

D400

Vikt per styck:

20 kg

Antal/pall:

12 st

Hmin=40mm, Hmax=245mm

Låsning:

n/a

H=Höjd över brunn

Beskrivning:
Komplett variabel/flytande A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn ø225mm. Lock med
packning av polyuretan och A-märkning. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

VARIABLA/FLYTANDE betäckningar
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar
ska ﬂyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full
kontakt runtom hela betäcknigens ram. Vid färdig installation ska betäckningen ligga i samma nivå som övrig beﬁntlig
väg.

Tips/Råd
Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten
trängen ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte
betäckningen har fullgod packning under ramens bärﬂäns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte
fullgod packning underligger.

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka
i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen traﬁkeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så
att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7037486

RSK:

500 Kupolsil Låg, Låsarmar
Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:

7037486

Nej

n/a

Vikt per styck:

32kg

Antal/pall:

16 st

Låsning:
Genomströmningsarea:

Låsarmar
967cm²

Beskrivning:
Kupolsil i segjärn med låsarmar. Avsedd för betong- och plastbrunn ø500mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7037490

RSK:

640 Kupolsil Låg, Låsarmar
Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass:

Standard: n/a
Packning:
Låsning:

7037490

Nej

n/a

Vikt per styck:

44kg

Antal/pall:

20 st

Genomströmningsarea:

1028

Låsarmar

Beskrivning:

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Box 35
268 04 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7037624

MIA 400 Kupolsil Låg Låsarmar
Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

RSK:

7037624

Belastningsklass:

n/a

Standard: n/a

Vikt per styck:

12kg

Packning: Nej

Antal/pall:

48st

Låsning:
Genomströmningsarea:

Låsarmar
623cm²

Beskrivning:
Kupolsil i segjärn med låsarmar, avsedd för dagvattenbrunn ø400mm. Passar betongrör ø400mm och
dubbelväggiga stigarrör i plast, ø400mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Åvägen 7A
268 75 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7037632

MIA 400 Kupolsil Hög Låsarmar
Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

RSK:

7037632

Belastningsklass:

n/a

Standard: n/a

Vikt per styck:

14kg

Packning: Nej

Antal/pall:

42st

Låsning:
Genomströmningsarea:

Låsarmar
961cm²

Beskrivning:
Kupolsil i segjärn med låsarmar, avsedd för dagvattenbrunn ø400mm. Passar betongrör ø400mm och
dubbelväggiga stigarrör i plast, ø400mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Åvägen 7A
268 75 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

MIA

Produktblad

7037673

MIA 600 Kupolsil Låg Låsarmar
Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

RSK:

7037673

Belastningsklass:

n/a

Standard: n/a

Vikt per styck:

20kg

Packning: Nej

Antal/pall:

20st

Låsning:

Låsarmar

Genomströmningsarea:

1105cm²

Beskrivning:
Kupolsil i segjärn med låsarmar, avsedd för dagvattenbrunn ø600mm. Passar betongrör ø600mm och
dubbelväggiga stigarrör i plast, ø600mm.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida.

Åvägen 7A
268 75 TÅGARP

0418-50435
0418-50441

0418-50574

info@mardamagentur.se

www.mardamagentur.se

