
     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035917-G 

MIA-PUR A5 Fast Galler RSK: 7035917-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 50kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 16st  
 

   Låsning: Låsarmar   
   

   Genomströmningsarea: 420cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett fast A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock med pågjuten 
packning av polyuretan och låsarmar. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035919 

MIA-PUR A4 Fast RSK: 7035919 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 37kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 20st  
 

   Låsning: Låsarmar   
   

      

 
Beskrivning:  
Komplett fast A4 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø300mm. Lock med pågjuten packning 
av polyuretan och låsarmar. 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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035920 

MIA-PUR A3 Fast RSK: 7035920 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 20kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 24st  
 

   Låsning: Låsarmar   
   

      

 
Beskrivning:  
Komplett fast A3 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø225mm. Lock med pågjuten packning 
av polyuretan. 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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035921 

MIA-PUR A5 Teleskop RSK: 7035921 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 73kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 12st  
 

  Justeringsmån: Hmin=200mm, Hmax=365mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A5 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med pågjuten 
packning av polyuretan och låsarmar. Finns även 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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035921-G 

MIA-PUR A5 Teleskop Galler RSK: 7035921-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 73kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 12st  
 

  Justeringsmån: Hmin=200mm, Hmax=365mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 420cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock med 
pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035922 

MIA-PUR A5 Variabel RSK: 7035922 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 55kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 12st  
 

  Justeringsmån: Hmin=50mm, Hmax=265mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A5 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Lock med 
pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. Finns även 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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035922-G 

MIA-PUR A5 Variabel Galler RSK: 7035922-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 55kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 12st  
 

  Justeringsmån: Hmin=50mm, Hmax=265mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 420cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock 
med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035925 

MIA-PUR A4 Teleskop RSK: 7035925 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 55kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 16st  
 

  Justeringsmån: Hmin=185mm, Hmax=335mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A4 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø300mm. Lock med pågjuten 
packning av polyuretan och låsarmar. 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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035926 

MIA-PUR A3 Teleskop RSK: 7035926 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 30kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 12st  
 

  Justeringsmån: Hmin=225mm, Hmax=440mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A3 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø225mm. Lock med pågjuten 
packning av polyuretan och låsarmar. 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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035928 

MIA-PUR A2  Teleskop RSK: 7035928 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 99kg 
 

  Packning: ingen   Antal/pall: 8st  
 

  Justeringsmån: Hmin=160mm, Hmax=270mm  Låsning: Flexlås   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 1100cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A2 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø500mm. Gallerlock på 
gångjårn med flexlås och punktuppläggning för att minimera risken för skrammel. 

 
 

   

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035937 

MIA-PUR A1 Teleskop Flex RSK: 7035937 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 66,5kg 
 

  Packning: Nej   Antal/pall: 16st  
 

  Justeringsmån: Hmin=151mm, Hmax=275mm  Låsning: Flexlås   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 610cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A1 betäckning med diagonalt, självlåsande galler med gångjärn och 3-
punktsupplag. I segjärn, för dagvattenbrunn med dagöppning 400mm. 

 
 

   

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035938 

MIA-PUR A1 Teleskop Flex Utbytes RSK: 7035938 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 66,5kg 
 

  Packning: Nej   Antal/pall: 16st  
 

   Låsning: Flexlås   
   

   Genomströmningsarea: 610cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A1 utbytesbetäckning med diagonalt, självlåsande galler med gångjärn och 3-
punktsupplag. I segjärn, för befintlig A1 Teleskopisk underram i seg- eller gråjärn. 

 
 

   

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7035939 

MIA-PUR A1 Flytande Flex RSK: 7035939 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 55,5kg 
 

  Packning: Nej   Antal/pall: 12st  
 

  Justeringsmån: Hmin=65mm, Hmax=255mm  Låsning: Flexlås   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 610cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett flytande/variabel A1 betäckning i segjärn, med diagonalt och självlåsande 3-punktsupplagt 
galler med gångjärn. För dagvattenbrunn med dagöppning 400mm. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037528 

MIA-TÄT A6 Fast RSK: 7037528 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 77 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall: 12 st  
 

   Låsning: O-ring, NBR 
   

 

 
Beskrivning:  
Komplett fast A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Gastätt och låst lock med 
O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK 
och OA-märkning erbjuds. (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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037530 

MIA-TÄT A6 O-ring Lock RSK: 7037530 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 43 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall:  
 

   Låsning: O-ring, NBR 
   

 

 
Beskrivning:  
Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och A-märkning. Även lock med 
AVSKILJARE, FA, FK, FV och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning) 

 
 

    
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037531 

MIA-TÄT A6 O-ring Lock FV RSK: 7037531 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 43 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall:  
 

   Låsning: O-ring, NBR 
   

 

 
Beskrivning:  
Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med 
A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning) 

 
 

    
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037532 

MIA-TÄT A6 O-ring Lock FK RSK: 7037532 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 43 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall:  
 

   Låsning: O-ring, NBR 
   

 

 
Beskrivning:  
Gastätt och låst lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FK-märkning. Även lock 
med A, AVSKILJARE, FA, FV och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning) 

 
 

    
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037575 

MIA-TÄT A600 RSK: 7037575 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 92 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall: 6 st  
 

  Justeringsmån: Hmin=68mm, Hmax=235mm  Låsning: O-ring, NBR 
   H=Höjd över brunn  

 

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A600 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm. Gastätt och låst 
lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, 
FA, FK och OA-märkning erbjuds. (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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037576 

MIA-TÄT A640 RSK: 7037576 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 101 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall: 6 st  
 

  Justeringsmån: Hmin=66mm, Hmax=245mm  Låsning: O-ring, NBR 
   H=Höjd över brunn  

 

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A640 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø640mm. Gastätt och låst 
lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, 
FA, FK och OA-märkning erbjuds. (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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037577 

MIA-TÄT A6 Teleskop RSK: 7037577 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 113 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall: 8 st  
 

  Justeringsmån: Hmin=170mm, Hmax=284mm  Låsning: O-ring, NBR 
   H=Höjd över brunn  

 

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600/640mm. Gastätt och låst 
lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, 
FA, FK och OA-märkning erbjuds. (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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Box 35 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 

268 04 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037578 

MIA-TÄT A590 RSK: 7037578 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 87 kg 
 

 Packning: O-ring, NBR Antal/pall: 2 st  
 

  Justeringsmån: Hmin=175mm, Hmax=625mm  Låsning: O-ring, NBR 
   H=Höjd över brunn  

 

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A590 betäckning i segjärn, avsedd för plastbrunn ø600mm. Gastätt och låst 
lock med O-ring av NBR, tätt spetthål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, 
FA, FK och OA-märkning erbjuds. (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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037685 

MIA-PUR A6 Combi RSK: 7037685 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 92kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 12st  
 

   Låsning: Låsarmar   
   

      

 
Beskrivning:  
Komplett kombibetäckning, avsedd antingen som utbytesöverdel på en teleskopisk A6 betäckning för 
betongbrunn eller som flytande A590 betäckning, avvinklingsbar 4°, i kombination med Teleskoprör 590 
Knaster, för 600mm brunn.  Lock med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 
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Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037685-G 

MIA-PUR A6 Combi Galler RSK: 7037685-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 92kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 12st  
 

   Låsning: Låsarmar   
   

   Genomströmningsarea: 1346cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett kombibetäckning med galler, avsedd antingen som utbytesöverdel på en teleskopisk A6 
betäckning för betongbrunn eller som flytande A590 betäckning, avvinklingsbar 4°, i kombination med 
Teleskoprör 590 Knaster, för 600mm brunn.  Galler med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och 
spetthål. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7037686 

MIA-PUR A800 Flytande RSK: 7037686 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: F900 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 168kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 5st  
 

  Justeringsmån: Hmin=70mm, Hmax=200mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett rund, flytande A800 betäckning avsedd för 800mm brunn. Lock med pågjuten 
polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. 

 

    

 

 

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. 
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Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059833 

MIA-PUR A6 Lock RSK: 7059833 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 47kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   
 

   Låsning: Låsarmar   
   

      

 
Beskrivning:  
Lock med pågjuten packning av polyuretan, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan 
dessutom erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059834 

MIA-PUR A6 Gallerlock RSK: 7059834 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 47kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   
 

   Låsning: Låsarmar   
   

   Genomströmningsarea: 1346cm² 
  

 
Beskrivning:  
Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och tre låsarmar. 

 

    

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059836 

MIA-PUR A6 Fast RSK: 7059836 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 84kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 10st  
 

   Låsning: Låsarmar   
   

      

 
Beskrivning:  
Komplett fast A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600/ø640mm. Lock med pågjuten 
polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda 
kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059836-G 

MIA-PUR A6 Fast Galler RSK: 7059836-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 84kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 10st  
 

   Låsning: Låsarmar   
   

   Genomströmningsarea: 1346cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett fast A6 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600/ø640mm. Galler med 
pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom 
erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059837 

MIA-PUR A6 Teleskop RSK: 7059837 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 122kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 10st  
 

  Justeringsmån: Hmin=155mm, Hmax=260mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600/ø640mm. Lock med 
pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom 
erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059837-G 

MIA-PUR A6 Teleskop Galler RSK: 7059837-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 122kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 10st  
 

  Justeringsmån: Hmin=155mm, Hmax=260mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 1346cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett teleskopisk A6 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600/ø640mm. Galler med 
pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom 
erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059838 

MIA-PUR A640 RSK: 7059838 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 106kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 8st  
 

  Justeringsmån: Hmin=50mm, Hmax=260mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A640 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø640mm. Lock med 
pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom 
erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059838-G 

MIA-PUR A640 Galler RSK: 7059838-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 106kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 8st  
 

  Justeringsmån: Hmin=50mm, Hmax=260mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 1346cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A640 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø640mm. Galler 
med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom 
erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059839 

MIA-PUR A600 RSK: 7059839 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 105kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 8st  
 

  Justeringsmån: Hmin=85mm, Hmax=255mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

      

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A600 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm. Lock med 
pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och tätt spetthål. Finns även gallerlock. Vi kan dessutom 
erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 

 



     Produktblad 

Postadress Telefon Telefax E-post  Hemsida. 

Åvägen 7A 0418-50435 0418-50574 info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se 
268 75 TÅGARP  0418-50441 

MIA 

7059839-G 

MIA-PUR A600 Galler RSK: 7059839-G 
 

 Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn Belastningsklass: D400 
 

 Standard: EN124 Vikt per styck: 105kg 
 

  Packning: pågjuten, polyuretan   Antal/pall: 8st  
 

  Justeringsmån: Hmin=85mm, Hmax=255mm  Låsning: Låsarmar   
   H=Höjd över brunn  

   Genomströmningsarea: 1346cm² 
  

 
Beskrivning:  
Komplett variabel/flytande A600 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø600mm. Galler 
med pågjuten polyuretanpackning, tre låsarmar och spetthål. Finns även med tätt lock. Vi kan dessutom 
erbjuda kundanpassad märkning, ex. logo eller stadsvapen. 

 

    

 

 

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. 
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