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Utomhus under jord 

1.  Minsta schaktgrop är ca 1,0 m bredare och ca 0,5 m  
 djupare än cisternen.
 
2.  Lägg ett lager grus med fraktion 0-8 på ca 25 cm i botten  
 av gropen.
 
3.  Lyft cisternen – använd befintlig lyftögla – och väg av  
 densamma.
 
4.  Luftning utföres genom anslutning till ventilerad
 avloppsinstallation i byggnad (BBR 6:6213) och om  
 avståndet från huset överstiger 5 m skall ett luftat grenrör  
 placeras i direkt anslutning till cisternens inlopp.
 
5.  Fyll grus 0-8 runt omkring cisternen och packa detsamma  
 väl, speciellt på sidorna. Packa med en lätt padda eller   
 stampa i lager om max 30 cm.
 
6.  För att kontrollera att inga skador uppkommit vid
 installationen kan läckagekontroll enligt svensk standard SS  
 82 56 27 göras. Hör med det lokala miljö- och hälsovårds 
 kontoret.
 
7.  Montera anslutningarna och överfyll först cisternen med ca  
 30 cm grus 0-8. Packa väl och återfyll därefter det  
 uppgrävda materialet. (Packa ej med maskin direkt på  
 cisternens hjässa.) Tänk på frysrisken om den inte är  
 placerad på frostfritt djup.
 OBS! Inga stora eller vassa stenar i närheten av cisternen.
 
8. Om cisternens överyta lägges djupare än 1 meter under  
 färdig markyta skall återfyllnad avlastas från cisternen. Detta  
 kan t ex göras genom att en stål- eller betongkonstruktion  
 (alternativt grovt virke) upplägges på orörd schaktkant och  
 på så sätt överbryggar cisternen.
 Konstruktionen skall läggas minst 0,5 meter ovan
 cisternens hjässa.
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VARNING!
Om risk finnes att grundvattnet kan lyfta cisternen – gjut en  
bottenplatta av betong. Lägg ett lager på ca 25 cm grus 0-8 
mellan plattan och cisternen och förankra densamma i botten-
plattan med rostfria plattjärn.
 
OBS!
Vår garanti gäller inte om cisternen är nedlagd inom vat-
tensjukt område, utan erforderlig förankring, enligt ovan.
Förbjudet att placera nedstigningsbrunn av betong över 
cisternens manlucka.
 
Utomhus ovan jord
Skall cisternen placeras ovan jord får den inte placeras på stativ 
av trä, betong eller annat material. Cisternen skall i sådana fall 
vid fabrik förses med stativ i glasfiberarmerad plast. 
 
Inomhus i byggnad
Här gäller samma bestämmelser som ovan.
 
OBS!
Tillverkarens garanti gäller inte för cisterner som place-
rats på annat sätt än som ovan angivits.
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