
Slamavskiljare 2000L PE 

RSK nr 5618346, 5618382 

1. Kontrollera att slamavskiljaren är hel och att det inte uppstått  
 transportskador. Råder oklarhet kan tanken vattenfyllas för  
 att på så sätt upptäcka ev. läckage.

2. Gör en schaktgrop

3. Slamavskiljaren placeras och installeras på ett stabilt under- 
 lag. Tanken placeras så tömning är möjlig.

4. Lägg ett lager sand med fraktion 0-8  på ca 25 cm i botten. 

5. Lyft ner tanken med hjälp av lyftöglorna.

6. Kontrollera med t.ex. vattenpass att tanken står vågrätt.

7. Kringfyllnad ska ske jämt runt tanken med 0-8 mm sand.  
 Kringfyllnaden byggs upp i lager om 20-30 cm, komprimera  
 till 95% Standard Proctor, till nivån där utloppet är placerat.  
 Fyll tanken gradvis med vatten i samband med kring 
 fyllnaden. Vattnet ska nå upp till utloppet när installationen  
 är klar. 

8. Montera anslutningarna och överfyll först tanken med 30 cm  
 sand 0-8. Packa väl enligt ovan och återfyll därefter med  
 det uppgrävda materialet. Tänk på frysrisken om tanken  
 inte är placerad på frostfritt djup.
 OBS! Inga stora eller vassa stenar i närheten av tanken.

9. Om tanken läggs djupare än 1 m under färdig markyta bör  
 den avlastas. Om risk finns att grundvattnet kan lyfta tanken  
 skall den förankras. OBS! Vår garanti gäller inte om   
 tanken är nedlagd i vattensjukt område utan erforder- 
 lig förankring.

10. Det korrugerade ståndarröret kortas av till önskad längd.  
 Röret skärs med en fogsvans ”i mitten och toppen” av en  
 korrugering. Använd medföljande gummiring med läpp för  
 att täta. Läppen skall sitta utåt nedåt. Tätningsringen place- 
 ras i nedersta korrugeringen för tätning mot tank. Se bild.
 

11. Önskar man att förhöja det medföljande ståndarörret,   
 används ett ø 600 mm korrugerat ståndarrör med muff  
 eller dubbelmuff.  
12. Tanken ska avluftas genom befintlig installerad ventilation  
 eller genom ett avluftningsrör på inloppssidan. 
 
Trafik
Tanken kan belastas med lätt trafiklast <3500 kg vid minimum 
1 meter jordtäckning avslutat med asfalt eller beläggningssten. 
Vid dessa måste körbar betäckning användas. Alltså Ej medföl-
jande plastlock.
 
Grundvatten
Får installeras i grundvatten upp till markytan. Använd medföl-
jande tätning i översta korrugeringen.
 
Tömning
För att undvika driftsstörning, ska tanken fyllas med vatten ome-
delbart efter tömning. Tömning ska ske enligt kommunens krav.
 
Tillverkarens garanti gäller inte för tankar som placerats 
på annat sätt än vad som ovan angivits.
 
Klicka dig in på www.wavin.se eller kontakta Wavin på  
016-541 00 00, om du har behov av goda råd och vägledning 
om infiltrationsanläggning.
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