FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ulefos Filcoten® endevegger
Generelt:
Filcoten® endevegger er tilbehør til Filcoten®
avvanningsrenner.
I Norden distribueres Filcoten®- produktene av
Ulefos. De er produsert av BG-Graspointner
GmbH & Co KG i Østerrike. Miljøsertifikater er
tilgjengelige på forespørsel.
Typer endevegger:
• Endevegg med stuss
• Tett endevegg
Materialkvalitet:
Galvanisert stål
Bruksområde:
Filcoten® endevegg med stuss brukes til å lage
utløp i Filcoten® sluttrenne, slik at stuss kan kobles til
standardisert rørsystem 110mm.

Filcoten® endevegg med stuss har en liten
«struping» i utløp for å hindre at det oppstår lekkasje til grunn.
Filcoten® tett endevegg festes utvendig til renne
ved hjelp av egnet monteringslim eller en egnet armert tape. Endevegg skal være tett rundt
hele rennens avslutning. For å sikre dette kan
det tettes med en egnet tettemasse på innsiden
av renne. Endevegg er tilpasset ulike høyder på
rennene. Hvis deler av endeveggen stikker over
topp renne + rist, knekkes den overskytende delen av med egnet verktøy. Sjekk at endevegg ikke
er skadet i galvanisering før
montering.

Filcoten® tett endevegg brukes til å tette Filcoten®
sluttrenne for å hindre at vann renner ut i grunnen. Tett endevegg brukes aldri i begge ender
dersom det ikke er lagt opp til utløp et annet sted
avvanningsrennen.

Vedlikehold:
Når rennen er montert vil endevegg ligge under bakkenivå. Vedlikehold vil derfor ikke være
mulig. Dersom man før montering ser at galvanisering er skadet, kan man pusse ned til ren
overflate og påføre en kaldzink for å hindre at
endevegg ruster.

Montering:
Filcoten® endevegg med stuss festes utvendig til
renne ved hjelp av egnet monteringslim eller en

Lagring:
Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av
produktene.

Filcoten® endevegg, tett
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egnet armert tape. Endevegg skal være tett rundt
hele rennens avslutning. For å sikre dette kan det
tettes med en egnet tettemasse på innsiden av
renne. Sjekk at endevegg ikke er skadet i
galvanisering før montering.

Filcoten® endevegg med stuss,
fremside

Filcoten® endevegg med stuss,
bakside
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