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MolokDomino Global asennusohje 
Asennettaessa muovirunkoisia säiliöitä ryhmään

• Asennuksessa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja nostoihin liittyviä turvallisuusmääräyksiä sekä 
käytettävä suojaimia. Säiliö nostetaan nostolenkeillä nelipistenostona käyttäen vähintään 1500 mm  
pituisia nostoapuvälineitä. Nostolenkit poistetaan asennuksen jälkeen.

• Kannet ja nostosäkit on pakattuna erilliselle lavalle. Säiliöiden väliin tulevat välilistat, mahdolliset  
lukitusosat ym. tarvikkeet on pakattuna tarvikelaatikkoon.   
Kohtele syväkeräyssäiliöitä varoen, säiliöitä ei saa pudottaa. 

1.  Asennuskuoppa:

Kuopan syvyys lopullisesta maanpinnasta 1600 mm. Kuopan  
leveys 2400 mm.

Asennuskuopan pituus määräytyy seuraavasti: 
1690 mm x säiliöiden määrä + 800 mm.

Tasaa kuopan pohja huolellisesti 0/16 mm murskeella.
Tarkista pohjan suoruus vesivaa’alla tai tasolaserilla ja tiivistä 
huolellisesti.
 

2.  Asennus: 

Nosta säiliöt kuoppaan nostolenkkien avulla. 
 
Jätä vierekkäisten kaivojen metallilistojen väliin 40 mm:n väli.
Käytä oikean välin varmistamiseksi toimituksessa mukana  
tulevaa u:n muotoista välilistaa. Kohdista säiliöiden etupinnat 
suoraan ja tarkista säiliöryhmän suoruus linjalangan avulla.

Säiliöiden korkeutta / suoruutta voi säätää ankkurointitassujen 
pultteja löysäämällä ja korkeutta säätämällä, 
kiristä pultit max. 25 Nm.

3.  Säiliöiden kiinnitys toisiinsa

Kiinnitä säiliöt toisiinsa välilistan avulla. Välilista  
porataan reunan tukilistan läpi ja kiinnitetään  
kahdeksasta kohdasta mukana toimitettavilla  
vetoniiteillä. 

Välilistan kiinnittämisen jälkeen kiinnitetään  
säiliöiden väliset verhousten jatkopalat.
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4.  Verhouksen viimeistely

Lyhyet vaakasuuntaiset jatkopeitepalat (B) kiinnite-
tään säiliöiden verhouselementteihin vetoniiteillä.  

Kiinnitä ensin alimmainen jatkopeitepala (B) suo-
raan linjaan verhouselementin alareunan kanssa. 
Aseta pystysuuntainen jatkopala (A) paikoilleen ja 
kiinnitä ylempi jatkopeitepala (B). Viimeistele  
kiinnittämällä pystysuuntainen jatkopala (A)  
vetoniiteillä jatkopeitepaloihin (B). 

Varmista, että pystysuora jatkopala (A)  
asentuu suoraan.  
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5.  Täyttäminen

Täytä kuoppa seuraavan sivun kuvan mukaisesti maalajeja vaihdellen. Tee täytöt tasaisesti 
molemmin puolin säiliöitä säiliöiden liikahtamisen estämiseksi. Täyttö suoritetaan 200-300 mm 
kerroksina kohtuullisesti tiivistäen. Täytön yhteydessä kaivojen väliin lisätään Leca -soraa. Kaivojen 
välit täytetään lopullisen maanpinnan korkeuteen saakka.  Asennuksen jälkeen pinnan viimeistely 
voidaan suorittaa esim. hienolla murskeella, kiveyksellä tms. 

Varmista, että pintavedet johtuvat säiliöistä poispäin.
 
6.  Viimeistely

Nosta kannet pikavarusteineen paikoilleen. Tarkista, että nostosäkin pohja on kiristetty ja että köysi 
on paikoillaan säkissä olevan ohjeen mukaisesti.  
Kuljetuksen aikana säkin sulkumekanismi 
saattaa avautua säkin ollessa tyhjä. 

Mikäli kansi ei ole kiinnitettynä pikavarusteeseen, kansi kiinnitetään M8 x 35 torx-ruuvien avulla. 
Ruuveja on 3 kpl / kansi, pieni kansi kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Nostosangan aukon päällä 
käytetään peitehelaa, kiinnitä hela ruuvilla. 

MolokDomino Global runkokaivon ankkurointi lisäohje 

SÄILIÖN ANKKUROINTI KUIVAAN TAI HIEMAN KOSTEAAN MAAPERÄÄN

Tarkista, että maaperä on vettä läpäisevää ainesta, kuten hiekkaa, hiesua, soraa,  
moreenia tms. Tee asennus yllä olevan ohjeen mukaisesti. Mikäli maaperä vaikuttaa huonosti vettä 
läpäisevältä tai asennuspaikkaan voi keräytyä pintavettä, harkitse asentamista ao. kohdan 3 mukaisesti. 
Suosittelemme N-1 luokitellun suodatinkankaan käyttöä täyttö- ja ankkurointikerroksen välissä.

SÄILIÖN ANKKUROINTI MÄRKÄÄN TAI SAVISEEN MAAPERÄÄN

Käytä vähintään N1-luokiteltua suodatinkangasta täyttö- ja ankkurointikerrosten välissä. Suodatinkan-
gasta voidaan levittää  myös kuopan pohjalle jo ennen tasauskerrosta. Tarkista, että suodatinkangasta 
vasten ei ole kiviä, jotka voisivat rikkoa sen. Levitä suodatinkangasta tarpeeksi, jotta kankaan reunat 
ylettyvät kunnolla kuopan reunoille. 
Kiinnitä pohja-ankkurit säiliöön ja asenna vesivanerilevy  (# 15 mm, 820x300 mm) lisäankkuroinniksi 
jokaisen kahden pohja-ankkurin väliin. 
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TOIMITUKSEN MUKANA TULEVAT  
OSAT JA TARVIKKEET:

• Runkokaivot verhoiltuna
• Välilistat säiliöiden kiinnittämiseksi toisiinsa  
   (säiliöryhmät)
• Verhouksen osat
• Jätelajikyltti kiinnitettynä
• Kansi
• Säkki ja pikavaruste
• Kiinnitystarvikkeet

Asenna levy pohja-ankkureiden päälle niin,
että levy tukeutuu keskeltä sisäreunas-
taan säiliön rungon alaosaan ja ulkoreu-
na asettuu pohja- ankkureiden kanssa 
samaan linjaan. Kiinnitä lisäankkurointi
levy paikalleen ruuvaamalla levyn  
molempaan päähän ruuvi (esim. 4x40 
mm) levyn läpi pohja-ankkuriin. Tee 
asennus loppuun yllä olevan ohjeen  
mukaisesti. Tarvittaessa salaojita  
asennuskuopan pohja ennen  
tasauskerrosta. 

5.3. ERITYISEN MÄRKÄ  
ASENNUSPAIKKA

Tee alkutäyttö murskeella, esim. 0/16 
mm, 300 mm kerroksittain tiivistäen. 
Vala 1 m³ valmisbetonia (esim. K30, #16 
mm, S3) alkutäytön päälle säiliön  
ympärille. Varmista, ettei säiliö liiku  
betonoitaessa. Tee ympärystäyttö  
loppuun ohjeen mukaisesti. Tarvittaessa 
salaojita asennuskuopan pohja ennen 
tasauskerrosta.

MUUT ASENNUKSESSA  
TARVITTAVAT OSAT JA TYÖKALUT:

• Porakone, torx-päitä ja 5 mm terä
• Kiintolenkkiavain 17
•  Vetoniittipihdit ja -terät
• Vesivaaka tai tasolaser
• Rautakanki
• Lapio
• Katuharja
• Tikapuut 3m
• Vasara

 
Tasauskerros murske 0/16

väh. 50 mm

Ankkurointikerros
Sepeli 16/32,

väh. 500 mm:n kerros

Täyttökerros 

Murske 0/16 mm tai 
tiivistyskelpoinen 

routimaton kaivuu-
maa, joka ei sisällä yli 

100 mm kiviä. 
 

Suosittelemme N-1 luokitellun 
suodatinkankaan käyttöä 

täyttö- ja ankkurointikerroksen 
välissä

Viimeistelykerros 
 100 mm
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