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הוראות התקנת בור רקב  /מפריד שומן
כללי:
בעת הזמנת בור רקב/מפריד שומן מתוצרת חופית – להלן המוצר ,יש להקפיד על ציון קוטר הצינורות
הנדרש בכניסה וביציאה ,שים לב ! – צינור היציאה נמוך מצינור הכניסה בכ  7-ס"מ.
אין לשנות גובה צינורות הכניסה והיציאה = .T
שיטת התקנה תת קרקעית:
 .1יש לבצע חפירה העמוקה בכ  30ס"מ  ,והרחבה ב  30ס"מ ממידות המוצר.
 .2יש להניח חול ים -או – חומר מילוי (גודל גרגר מקסימלי  4.5מ"מ  5% ,דקים מקסימום) להלן
חומר מילוי .בגובה  30ס"מ בתחתי החפירה ,לפלסו ולהדקו בהרטבה.
 .3יש להניח את המוצר על גבי המצע המהודק ,לפלסו ,ולחבר את צנרת הכניסה והיציאה .יש להניח
המכסים על גבי צווארי המוצר.
 .4יש לשפוך חומר מילוי בשכבות של  30ס"מ בין דופן החפירה לדופן המוצר ,להרטיב ולהדק כל
שכבה .יש להקפיד כי המילוי וההידוק מגיע עד לגובה הצווארים הפלסטיים של המוצר ,וזאת על
מנת להשיג הידוק וייצוב הכרחי למוצר בקרקע.
 .5חשוב :יש לבצע מילוי מים במוצר לפני מילוי והידוק חומר המילוי בדפנות המוצר ,כדי לאזן
לחצי הקרקע ומניעת תנועת המוצר בעת ההידוק .אין להשאיר המוצר מלא במים ללא כיסוי
מידי בחומר מילוי.
 .6במידה וצינור הכניסה .ימציאה ,מותר=קנים בעומק אשר אינו מאפשר לפתחי המוצר להגיע
למפלס הפיתוח הסופי ,יש להתקין הגבהה בקוטר  60ס"מ מעל הפתחים בשילוב אטמים בין
חוליות ,בהתאם לעומק הנדרש.
 .7הגבהות לצינורות הניקוי =  :Tיש לבצע באמצעות הוספת צינור  PVCבקוטר ובאורך המתאים.
 .8בגמר ההטמנה יש לגדר אזור המוצר באופן שלא יאפשר מעבר כלי רכב מעל המוצר.
במידה והתקנת המוצר מתבצעת מתחת לאזורי נסיעה ואו בעומק העולה על  80ס"מ מ  I.Lצינור
הכניסה ל 0-0פיתוח ,יש לפנות למחכה הטכנית בחופית לקבלת הנחיות התקנה פרטניות.
שיטת התקנה מעל פני הקרקע:
 .1יש להתקין את המוצר אך ורק על גבי משטח חלק ומפולס העשוי מחומר קשיח ,רצוי בטון.
 .2חובה לדאוג כי שטח המשטח שלא יהיה קטן משטח רצפת המפריד.
 .3בעת חיבור צנרת הכניסה היציאה מותרת הטיית הצנרת ימינה ושמאלה על פי הצורך ,אך חל
איסור על הרמת הצינורות מעבר למיקום שנקבע להם במפעל.
.4
הערה חשובה :חל איסור מוחלט לבצע התקנת מוצרים אלו במידה ובאזור החפירה קיימים מי
תיהום /מים כלואים בקרקע.
תמיכה טכנית
חופית
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