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Montage 
 

 Spejlbassiner leveres på paller. Ved aflæsning anbefaler vi, at I anvender de påsatte løfte-
øjer; som også bruges ved montagen. Ved evt. aflæsning med gaffeltruck er det vigtigt; at 
der er max 1 meter fra løft til enden af bassinet.  
 

 Der er indstøbt 4 stk. M12 inserts i bassinerne for løftestropper til montage (snit B-B). 
4 stk. løfte-øjer leveres sammen med bassinet. 
 

 Der er indstøbt et Ø 50 mm afløbsrør for tilslutning til afløb/kloak (se snit A-A). Når du 
monterer medsendte plastrør, sikrer du, at bassinet er fyldt uden mulighed for overløb til 
terræn.  

  
 

 Bassinet skal monteres på fast opstampet sand/grus-pude, med fremført rør for montage 
af afløbsstuds. Øverste lag af puden skal bestå af 5-10 mm ovntør sand for optagelse af 
ujævnheder på undersiden af bassinet og opstampet pude - det er meget vigtigt, at 
bassinet er fuldt understøttet. 
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 Bassinet løftes på plads med løftestropper i de 4 stk. indstøbte inserts, og afløbet tilsluttes.  
Vær opmærksom på, at vægten af bassinet ikke må blive overført til afløbsrøret 

 
Drift og vedligehold 

 
 Spejlbassinet er støbt i grå fiberbeton og efterfølgende behandlet med mat Sikagard 680-S 

overfladebehandling, som beskytter betonen mod aggressiv påvirkning fra miljøet, samt 
reducerer snavs og aflejringer på overfladen. 
Sikagard 680-S er en diffusionsåben dækkende maling til forsegling og imprægnering af 
betonoverflader. 
 

 Ved lettere rengøring af bassinet kan der anvendes fx Gulvvask, som både renser og 
aflægger en plejende film, dermed undgås udtørring. 
 

 Ved grovere rengøring af bassinet kan der anvendes fx Industrirens eller et tilsvarende 
produkt. Efter dette anbefaler vi at rengøre som ved lettere rengøring for at få den 
plejende film på overfladen igen. 
 

 Der bør ikke anvendes rengøring, der indeholder natrium- og kaliumhydroxid (kaustisk 
soda) eller natriummetasilikat, idet disse midler vil mattere belægningen. 
 

 Såfremt du med tiden ønsker en opfriskning af bassinet, kan vi anbefale en efterbehandling 
med Sikagard 680-S farveløs, hvilket dog vil give et glansfuld udseende. Ved efter-
behandling bør du kontakte en professionel håndværker. 
 

 Undgå tab af tunge og spidse genstande samt kraftige slag og stød, da dette kan ødelægge 
belægningen. Skulle uheldet være ude, kan skaden repareres ved slibning, før påføring af 
ny belægning. Reparationen vil dog være synlig. 
 
 
 
 


