Gard & Care is een activiteit van Tweko BV

Gard & Care Smalle Grindscherm van 4 cm dik

Patent pending

Instructies voor de plaatsing van Uw schutting van 4 cm dik, lees deze instructie eerst helemaal door.
Voor een juiste plaatsing zijn nodig:
Grindscherm, minimaal 6 schermbeugels, 2 x hardhouten staander (of beter).
Vulmateriaal:
De inhoud van een 60 cm breed x 180 hoog 4 dik scherm is ca. 44 l, dit is ca. 70 kg stenen.
30cm breed ca. 36 kg , 90 cm breed, ca 110kg stenen, let op dit zijn slechts indicaties, afhankelijk van
de vulling kan dit afwijken.

1. Zorg voor een stabiele ondergrond, met een fundering bv. van gebroken puin of betonbandjes.
Let hierbij op plaatselijke omstandigheden, zoals bv. de kansen op verzakken.
2. Zet 1 staander van 7 x 7 cm verticaal waterpas en minimaal voor
1/3 deel in de grond. Gebruik hiervoor een kwaliteit van
tenminste hardhout.
3. Plaats de volgende staander op de breedte van uw schutting
plus 5 mm, verticaal waterpas.
4. Duw een schermbeugel aan beide zijden op 3 plaatsen tussen
het kopschot en bevestig vervolgens het lege scherm met
scherm‐beugels aan de paal op maximaal 50 cm afstand van
elkaar. Zie foto.
5. Zorg wel dat het scherm horizontaal waterpas blijft. Aan de
onderzijde moet het scherm op de fundering rusten, bij
voorkeur ondersteund door een betonbandje.
6. Aan de bovenkant kunt U het grindscherm vullen over de gehele
breedte. U strooit het er als het ware erin, het vulmateriaal
nooit storten. Door het scherm bloot te stellen aan lichte
trillingen, zal het vulmateriaal wat aanzakken.
7. Het vulmateriaal mag niet aangestampt worden.
8. Overtollig gaas aan de bovenkant kunt U achteraf eenvoudig ombuigen, snijden of afknippen.

Wij wensen U veel plezier met Uw Gard & Care grindschutting!

Tweko BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen ontstaan door het kopen, plaatsen, verwerken of gebruiken van haar producten in welke
vorm dan ook
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