
Kaiva kanava, joka on 15 cm leveä ja 15–20 cm syvä, 
 pinnoitteen yläreunasta mitattuna.

Vedä merkkinaru kourusi yläpuolelle, jotta voit säätää ja mitata 
sen mukaan.
Lopputuloksena tulee kourun ritilän jäädä 3-5 mm merkkinarun, 
ja siten myös pihakiveytyksen, alapuolelle. 

Pystysuoran poiston yhteydessä:
HexaLine voidaan liittää viemäriputkeen lyömällä reikä 
yhteen kourun pohjassa olevista kahdeksasta rei’ityksmah-
dollisuudesta.

Kiinnitä putkiliite kourun pohjaan, poistoreiän kohdalle. Ritilän sovittaminen:
Voit suorittaa lyhennyksen käyttämällä rautasahaa tai hieno-
hampaista sahaa.
 
Kourun sovittaminen:
Tarvittaessa voit lyhentää kouruasi haluamaasi mittaan. HUOM! 
Jos lyhennetty pää liitetään toiseen kouruun tai kulmakappalee-
seen, täytyy kouru lyhentää 50 cm:n leikkauslinjan kohdalta.
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ASENNUKSESSA TARVITSET 
SEURAAVIA:

Täytä kaivamasi kanava betonilla 8,3–8,5  cm merkkinarun 
 alapuolelle asti ja tasoita se kunnolla. Sinun tulee välttää 
 muuraamasta täyteen aluetta, joka on mahdollisen 
 viemäriputken liitännän ympärillä. 

Materiaalit:
  Betonia (lopussa kuivabetonia)

Työkalut:
  Taittomitta    Pistolapio ja betonilapio
  Merkkinarua    Rautasaha (teräsritilöitä varten)
  Hienohampainen saha (muovia varten)

Tärkeää!
Viemäriin liittäminen täytyy teettää valtuutetulla 
LVI-asentajalla.
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Aseta päädyt paikoilleen. Vaakasuoran poiston aikaansaami-
seksi käytetään Päätykappaletta vaakasuoralla poistolla. 

Kokoa kourusi liittämällä osat yhteen. Aseta koottu kouru pää-
tykappaleineen betoniin ja paina se paikoilleen erittäin hyvin. 
HUOM! Varo, ettei betonia pääse liitoksiin, sillä se voi aiheut-
taa vuotoja.
 
Vedenpitävä asennus:
Levitä ACO Water Seal-saumausmassaa liitoskohtiin ja aseta 
kourunosat paikoilleen. Vältä betonin pääsyä liimatuille pinnoil-
le. Se voi aiheuttaa vuotoja. Mahdollinen ylimääräinen sau-
mausmassa poistetaan kostealla rievulla. On suositeltavaa, 
että saumausmassan annetaan kovettua vähintään 24 tuntia 
ennen kourun paikalleenasetusta.

Pystysuoran poiston yhteydessä:
Aseta kouru betonipohjalle ja liitä se viemäriputkeen.
Paina kouru paikalleen.

Tasoita betoni kourun ympäriltä ja täytä lopputila soralla. Kourun 
viereiset kivet täytyy pitää vaakasuorassa asettamalla ensimmä-
inen rivi betoniin kiinni. 

Lehtisiivilä asetetaan pystysuoraan poistoreikään. Laita lopuksi ritilät paikoilleen - nyt voit nauttia kauniista 
 lopputuloksesta!
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KULMAKAPPALE

Voit liittää kouruja HexaLine-kulmakappaleseen jokaisesta tämän neljästä sivusta.
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