Datablad
Zandvangput

Eigenschappen
▪ Geïntegreerde zeef voor verwijdering van zand
▪ Geschikt voor dakoppervlaktes tot 250m²
▪ Afmetingen: 315 x 850mm (Øxh)
▪ Aansluitingen:
o 2 x 125mm mof
o Bovenkant aansluitingen op 340mm t.o.v. bovenkant zandvangput
▪ Voorzien van kunststof deksel:
o Afmetingen: 365 x 365 x 77mm (bxlxh)
o Inbouwhoogte: 15mm
o Leverbaar met dicht deksel of open rooster
o Verkeersklasse A15kN, belastbaar tot maximaal 3 ton
o Mogelijk om vast te schroeven op de zandvangput met parkers
▪ Leverbaar met opzetstuk H=1m
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Datablad
Plaatsing
Graaf de grond uit waar u de zandvangput wilt plaatsen. Bij voorkeur staat deze ca. 50cm boven het
grondwaterpeil. De vlakke bodem moet bestaan uit een circa 10cm dikke laag van grofkorrelig
materiaal, zonder stenen en brokstukken. Rondom de zandvangput moet er minimaal 30cm
drainagezand worden aangebracht. Dit moet goed worden verdicht, bij voorkeur met een trilplaat of
stamper.
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Let op: de zandvangput heeft twee aansluitingen. De kant met de zeef is de afvoerzijde!

Onderhoud
De zandvangput dient u minimaal één keer per jaar te reinigen of zoveel als nodig is. Controleer
geregeld of de doorstroming door de zeef nog gegarandeerd is. Indien er zandophoping in de put
aanwezig is dient u deze te verwijderen met een schepje. Het T-stuk met zeef is los uitneembaar. U
kunt de zeef met een borsteltje en water reinigen. Nadien dient u het T-stuk weer terug te plaatsen.
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