WERKINSTRUCTIES

Bladscheider 80

Algemeen

Montage

De bladscheider 80 zorgt ervoor dat bladeren en grof vuil van

Zaag uit een bestaande verticale HWA-leiding 80 een stuk

het dak niet in het rioolstelsel terecht komen waar zij verstop-

van 300 mm ruim boven het maaiveld. 100-500 mm boven de

pingen kunnen veroorzaken. Bij gebruik van de bladscheider

bladscheider moet de HWA-leiding met een beugel gefixeerd

is geen bladvang in de dakgoot of het dak nodig. Bij een goed

zijn aan de muur. Braam de uiteinden van de HWA af.

aflopende dakgoot is dan het jaarlijkse schoonmaken van de

(HWA= Hemel Water Afvoer). Schuif het bovenstuk over de

dakgoot overbodig geworden.

HWA-leiding tot de aanslag (1) en plaats het onderstuk op de
onderste HWA-leiding (2). Schuif het bovenstuk naar beneden

Bij een infiltratiesysteem moeten bladscheiders gebruikt

in het onderstuk met de platte kanten naar achteren (3). Het

worden om rottingsprocessen in de dakgoot te voorkomen en

verdient aanbeveling om de bladscheider met de opening van de

om te verhinderen dat grof vuil in het infiltratiesysteem komt.

muur af te plaatsen om spetteren van regenwater tegen de gevel
te voorkomen. Verder kan onder de opening een tegel of

De bladscheider is geschikt voor een dakoppervlak van
maximaal 100 m2.

bestrating gelegd worden om vuil gemakkelijk te kunnen

De bladscheider is vervaardigd uit slagvast PP en kan niet

Onderhoud

verwijderen.

verlijmd worden. Als de bladscheider geschilderd moet worden is het aan te bevelen een geschikte primer te gebruiken.

Als er vuil op de zeef van de bladscheider is achter gebleven,
kan het onderstuk van de bladscheider uitgenomen worden
door de handelingen genoemd bij montage van de bladscheider in omgekeerde volgorde uit te voeren. Het vuil kan
nu verwijderd worden met behulp van een maken het onderstuk weer op de HWA plaatsen en het bovenstuk weer naar
beneden schuiven.
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