
Starta med att grusa av en jämn yta. Placera ut 

trädgårdsplattorna vid ankarbalksskarvarna och 

hörnen. Var noga med att mark och platta är i 

våg. Markhöjden skall vara 500 mm under färdig 

platta. Utsättning kan göras med hjälp av snöre.
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vid utläggning. Varje balk bör lyftas med hjälp av

undermått för att inte riskera att balkarna bygger

ytterkanter. Ankarbalken tillverkas med ca 5-10 mm

underlätta kan man i förväg rita in skarvar och 

Placera ut ankarbalken enligt ritning. För att 
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och vibbad. Med fördel återfyll runt ankarbalken för 

ankarbalken på plats. Marken skall vara väl arbetad

plattans och cellplastens tjocklek. Ställ den sista 

ligga på. Från ankarbalkens överkant räkna ner 

Fyll på insidan upp till den nivå som cellplasten skall
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lagren i varandra används hullingar som kan fästas

voter (förstärkningar). För att fästa de olika cellplast-

markerade med x, vid ankarbalken och under eventuella

cellplast som tål långtidslasten bäst, här på bilden 

Lägg ut cellplasten. Det är viktigt att placera den
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Naja fast de längsgående armeringsjärnen i bygeln,

de övriga läggs på distanser och ovanpå armeringsnät.

på distanser.

Arm.nät överlappas med minst två rutor.

Under varje nät skall det stå 8-10 distanser.
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två lyftok, dvs fyra lyftpunkter. Då grundens storlek

så kräver lämna en öppning för att komma in med 

arbetsfordon. Ställ ut ankarbalkscellplasten och sätt 

att få en lättarbetad arbetsplats.

från under- eller ovansidan. Cellplastskarvarna 

skall förskjutas.
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Färdigt att gjuta!

Eventuella golvvärmerör sätts fast i cellplasten med

hjälp av golvvärmeskenor.

dit ankarbalksbygeln.

Armeringsnäten läggs ut på cellplasten och lyfts upp

Ankarbalkarna levereras normalt i paket om 3 st.

Paketen väger max 2100 kg. Paketen läggs på 

endast två underslag, lämpligen vid tredjedels-

punkterna, på ett plant underlag. 

Ankarbalken väger 118 kg/m. Kunden ansvarar för 
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lossning  vid arbetsplats.

Armeringsjärn skarvas med 50xDiametern. 
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