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Monteringsinstruktion
Biokem 70 Efterpolering
Innehåll:
• 68 stycken dubbelmoduler
• 4 stycken dubbelmoduler med ytterpaneler (varav 1 stycken 

med anslutningsdiameter 110 mm) anslutna på sidan
• 72 stycken ytterpaneler
• 50 stycken buntband
• 254 stycken clips

1. Börja med att placera ut och dela upp ingående artiklar 
enligt ovan. Placera geotextilen i gropen.

2. De 72 stycken dubbelmodulerna placeras i 8 rader (stående) 
med 9 stycken moduler i vardera rad och de integrerade 
längsgående hålen i samma riktning. Modulerna ska forma 
längsgående kanaler. Varje dubbelmodul har dessutom 4 
stycken hål – 160 mm upptill – som ger vertikal access till 
botten vid eventuell slamsugning eller dylikt.

3. Radernas första och sista dubbelmoduler vrids 90 grader så 
att geotextilen vilar mot en täckt yta. Hörnmodulerna ska 
vara de som har ytterpaneler anslutna på sidorna (en med 
hål med en diameter på 110 mm.)

4. När alla dubbelmodulerna har placerats tätt samman säkras 
deras position – mot varandra – med 2 stycken clips. Clipsen 
används vid sammanfogningen mot/mellan respektive modul.

5. Om ytterligare stöd önskas kan också buntband anslutas.

6. De 72 stycken ytterpanelerna skjuts ihop till 3 stycken lock: 
2 stycken lock via 3 rader med 9 stycken paneler i varje rad 
som får måtten 4 500 mm x 1 500 mm, 1 stycken lock via 
2 rader med 9 stycken paneler i varje rad som får måttet 
4 500 mm x 1 000 mm. Placera alltid ytterpanelen så du har 
bokstaven P längst upp i vänstra hörnet, så matchas de 
integrerade sammanfogningsslitsarna på enklast möjliga sätt.

7. Lägg nu locken ovanpå hålen i dubbelmodulerna. 

8. Om man önskar kan man säkra locken med buntband, 
alternativt fästa dem på höger respektive vänster långsida så 
fungerar de som gångjärn vid öppning och stängning.

9. Överblivna buntband kan användas för att komplettera 
fastsättningen av locken eller sammanfogning av dubbel
modulerna mot varandra, alternativt ytterpanelerna på 
sidorna.

10. Omslut nu hela den färdiga enheten med geotextilen och 
anslut röret från minireningsverket i någon av kortsidorna 
och dess hål med en diameter på 110 mm.

Biokem 80 Efterpolering
Innehåll:
• 80 stycken dubbelmoduler
• 4 stycken dubbelmoduler med ytterpaneler (varav 1 stycken 

med anslutningsdiameter 110 mm) anslutna på sidan
• 84 stycken ytterpaneler
• 100 stycken buntband
• 298 stycken clips

1. Börja med att placera ut och dela upp ingående artiklar 
enligt ovan. Placera geotextilen i gropen.

2.  De 84 stycken dubbelmodulerna placeras i 7 rader (stående) 
med 12 stycken moduler i vardera rad och de integrerade 
längsgående hålen i samma riktning. Modulerna ska forma 
längsgående kanaler. Varje dubbelmodul har dessutom 4 
stycken hål – 160 mm upptill – som ger vertikal access till 
botten vid eventuell slamsugning eller dylikt.

3. Radernas första och sista dubbelmoduler vrids 90 grader så 
att geotextilen vilar mot en täckt yta. Hörnmodulerna ska 
vara de som har ytterpaneler anslutna på sidorna (en med 
hål med en diameter på 110 mm.)

4. När alla dubbelmodulerna har placerats tätt samman säkras 
deras position – mot varandra – med 2 stycken clips. Clipsen 
används vid sammanfogningen mot/mellan respektive modul.

5. Om ytterligare stöd önskas kan också buntband anslutas.

6. De 84 stycken ytterpanelerna skjuts ihop till 3 stycken lock: 
2 stycken lock via 2 rader med 12 stycken paneler i varje 
rad som får måtten 6 000 mm x 1 000 mm, 1 stycken lock via 
3 rader med 12 stycken paneler i varje rad som får måttet 
6 000 mm x 1 500 mm. Placera alltid ytterpanelen så du har 
bokstaven P längst upp i vänstra hörnet, så matchas de 
integrerade sammanfogningsslitsarna på enklast möjliga sätt.

7. Lägg nu locken ovanpå hålen i dubbelmodulerna, 2 stycken 
sidolock samt 1 stycken bredare mittenlock. 

8. Om man önskar kan man säkra locken med buntband, 
alternativt fästa dem på höger respektive vänster långsida så 
fungerar de som gångjärn vid öppning och stängning.

9. Överblivna buntband kan användas för att komplettera 
fastsättningen av locken eller sammanfogning av dubbel 
modulerna mot varandra, alternativt ytterpanelerna på sidorna.

10. Omslut nu hela den färdiga enheten med geotextilen och 
anslut röret från minireningsverket i någon av kortsidorna 
och dess hål med en diameter på 110 mm.
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