
ΟΟδδηηγγίίεεςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  χχρρήήσσηηel

BV-GD
BVE-GD

BV-GDZ
BVE-GDZ



11..  ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη
Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους:
BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ κκααιι  BVE-GDZ

Το µέγεθος της επικάλυ-
ψης φρεατίου πρέπει να
ταιριάζει στο µέγεθος του
ανοίγµατος φρεατίου.
Ελεύθεροι τοµείς πλαι-
σίων µπορούν να επηρε-
άζουν τη στεγανότητα
νερού και τη δυνατότητα
λειτουργίας της επικάλυ-
ψης φρεατίου.

ΗΗ  σσυυννοολλιικκήή  κκαατταασσκκεευυήή  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  σσεε  κκλλεειισσττόό  δδοοχχεείίοο..  

ΣΣττοονν  ττύύπποο  BV(E)-GD ππρρέέππεειι  ττοο  δδοοχχεείίοο  νναα  κκοοχχλλιιωωθθεείί  µµεε  ττοο  ππλλααίίσσιιοο..  

ΣΣττοονν  ττύύπποο  BV(E)-GDZ ππρρέέππεειι  ττοο  κκεεννττρριικκόό  κκλλεείίδδωωµµαα  νναα  εείίννααιι  κκλλεειισσττόό..

ΠΠρροοσσοοχχήή::  ΜΜηη  σσυυννααρρµµοολλοογγεείίττεε  τταα  εελλααττήήρριιαα  ππεεππιιεε--
σσµµέέννοουυ  ααέέρραα  σσεε  άάδδεειιαα  δδοοχχεείίαα!!  

Αυτό οδηγεί σε κίνδυνο τραυµατισµού και µπορεί
να προκληθεί βλάβη στην επικάλυψη φρεατίου!
Συναρµολογείτε τα ελατήρια πεπιεσµένου αέρα
µόνο στο τέλος της εγκατάστασης σε ήδη γεµάτο
δοχείο.

Κατά τη διάρκεια όλης της εγκατάστασης
(συµπεριλ. αρµολόγηση) πρέπει η µαύρη
αυτοκόλλητη ταινία να καλύπτει µε ασφά-
λεια το µεντεσέ. Αυτή η αυτοκόλλητη ται-
νία προστατεύει το µεντεσέ από
διείσδυση µπετού ή υπολειµµάτων από
την αρµολόγηση. 

Προστατεύετε το µεντεσέ απαραίτητα µε
µια δική σας αυτοκόλλητη ταινία, στην

περίπτωση που αυτή η γνήσια αυτοκόλλητη ταινία έχει ήδη αφαιρεθεί ή
εάν ανοίξατε το δοχείο κατά την τοποθέτηση (δεν προτείνεται).

Η κόκκινη λωρίδα απόστασης µπροστά µεταξύ του πλαισίου και του δο-
χείου πρέπει να παραµένει στη θέση της
σε όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης. 
Αυτή η λωρίδα απόστασης εξασφαλίζει
κατά την τοποθέτηση ότι αργότερα το δο-
χείο θα ανοίγει και θα κλείνει άνετα.

Χάραξη: Έτσι εξασφαλίζεται η µεσαία θέση της επικάλυψης φρεατίου.
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Τοποθετήστε µια σπείρα από µπετό µε
προσθήκη στεγανοποίησης (σηµαντικό
εάν επιθυµείται αντοχή στο νερό) γύρω
από το άνοιγµα - τουλάχιστο στο πλά-
τος του πλαισίου. 

Το ύψος της σπείρας είναι αντίστοιχο
του τελικού ύψους της άνω ακµής.

Προσοχή: Η άνω ακµή της επικάλυψης
φρεατίου πρέπει να είναι κολλητή στο
έτοιµο δάπεδο. 
Τοποθετήστε την επικάλυψη φρεατίου
στη σπείρα και προσέξτε ώστε να βρί-
σκεται στη µεσαία θέση. Προσέξτε εδώ
και βοηθηθείτε από τη γραµµή χάραξης.

Ο σύνδεσµος µε τη σπείρα από µπετό
είναι οπωσδήποτε απαραίτητος. Σε
καµία περίπτωση µην τοποθετείτε το
πλαίσιο απευθείας επάνω σε µονωτικές
πλάκες θερµότητας ή σε κάτι παρόµοιο!

Τοποθετήστε ένα αλφάδι επάνω στην
επικάλυψη φρεατίου και µέσω ελαφριού
χτυπήµατος µε το σφυρί πάνω από µια
ξύλινη βάση, φέρτε την επικάλυψη φρε-
ατίου στους δύο άξονες στο αλφάδι.

Στερεώστε τους δύο δε-
σµούς µπετού (Προφίλ U
µε οπές διάτρησης) στην
πλευρά µεντεσέ µε κατάλ-
ληλο δικό σας υλικό στήρι-
ξης (δεν περιλαµβάνεται
στο σύνολο αποστολής)
στη βάση (µόνο µπετό).

Ανοίξτε λυγίζοντας και συστρέψτε τους
συνδετήρες (επιπλέον δεσµοί µπετού)
µε ένα κατάλληλο εργαλείο.
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Εγχύστε αρκετό µπετό υψηλής ποιότη-
τας (εάν απαιτείται κατεργασµένο) στο
πλαίσιο και προσθέστε πλευρικό µπετό
στα άκρα και λειάνετε λοξά προς τα έξω.

∆εν επιτρέπεται να δηµιουργηθούν κοι-
λότητες, οι οποίες επηρεάζουν τη στεγα-
νότητα ή που διευκολύνουν σε
περίπτωση καταπόνησης µια κάµψη.

Μετά τη σκλήρυνση της σπείρας µπετού
πρέπει το δοχείο να γεµίσει µε µπετό 
C 35/45 (EN 206). Η πλήρωση µε δά-
πεδο, άσφαλτο ή µε ένα άλλο πολύ στε-
γνό, χονδρόκοκκο µπετό δεν
επιτρέπεται. Απαιτείται να τοποθετήσετε
ταυτόχρονα το µπετό στο δοχείο και
στην εξωτερική πλευρά πλαισίου, ώστε
να µη δηµιουργήσετε καµία µονόπλευρη
πίεση.

Προσοχή: Προσέξτε το πάχος επίστρωσης του δαπέδου (Πλακάκια,
πλάκες επίστρωση PVC, χαλιά κλπ.). Για να λάβετε υπόψη το πάχος
της επίστρωσης, προτείνουµε να ετοιµάσετε για το δοχείο ένα όργανο
επεξεργασίας της επιφάνειας από ξύλο.

Η επικάλυψη φρεατίου πρέπει να αρµο-
λογηθεί εξωτερικά, κατά µήκος του πλαι-
σίου µε ελαστικό τρόπο (σιλικόνη).

Αφότου το µπετό έχει επιτύχει τουλάχι-
στο στο 90% την τελική του αντοχή και
µετά την αρµολόγηση µιας επίστρωσης
δαπέδου, µπορεί να ανοιχτεί το δοχείο. 

Αποµακρύνετε την µαύρη αυτοκόλλητη
ταινία πάνω από το µεντεσέ και προ-
σέξτε ώστε στο κενό στον µεντεσέ να
µην έχουν διεισδύσει υπολείµµατα µπε-

τού ή αρµολόγησης. Εάν χρειάζεται αποµακρύνετε τέτοια υπολείµµατα
προσεκτικά από τον τοµέα µεντεσέ, αλλιώς µπορεί να χαλάσει η επικά-
λυψη κατά το πρώτο άνοιγµα.

ΤΤύύπποοςς  BV(E)-GD: Ανοίξτε τώρα το δοχείο
για πρώτη φορά.

Αφαιρέστε τα πλαστικά πώµατα από τις
βίδες Άλλεν. Ξεβιδώστε εντελώς όλες τις
βίδες του δοχείου µε το εσώκλειστο
κλειδί Άλλεν. 

Βιδώστε τη „Χρυσή“ λαβή έλξης µε τη
λειτουργία ανύψωσης τόσο στην υποδοχή µε σπείρωµα (έως ότου το
δοχείο ανυψωθεί 2-3 χιλ. - όχι περισσότερο) ξεβιδώστε τη µακριά χρυσή
λαβή έλξης και µετά τραβήξτε προς τα επάνω το δοχείο µε την κοντή
λαβή ανύψωσης. Εάν το δοχείο έχει κολλήσει, επαναλάβετε αυτή τη
διαδικασία και σε άλλες υποδοχές.
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ΤΤύύπποοςς  BV(E)-GDZ
((µµεε  κκεεννττρριικκόό  κκλλεείίδδωωµµαα)):: Ανοίξτε τώρα το
δοχείο για πρώτη φορά.

Απασφαλίστε το δοχείο µε το µεγάλο
κλειδί Άλλεν (εσωκλείεται), περιστρέφο-
ντας ανά περ. 1/4 περιστροφή δεξιό-
στροφα. 

Βιδώστε τη „Χρυσή“ λαβή έλξης µε λει-
τουργία ανύψωσης τόσο στην υποδοχή µε σπείρωµα (έως ότου το δο-
χείο ανυψωθεί 2-3 χιλ. - όχι περισσότερο) και µετά τραβήξτε προς τα
επάνω το δοχείο.

Συναρµολογήστε τα απεσταλµένα ελατήρια
πεπιεσµένου αέρα (1 ή 2 τεµάχια ανάλογα
µε το µέγεθος επικάλυψης φρεατίου) όπως
απεικονίζεται στην εικόνα.

Αποµακρύνετε ενδεχόµενα εκρέοντα υπολείµµατα µπετού µεταξύ του
δοχείου και του πλαισίου και καθαρίστε καλά το εσωτερικό του πλαι-
σίου και τα άκρα του δοχείου.

Παρακαλούµε παραδώστε αυτές τις οδη-
γίες τοποθέτησης και χρήσης µετά την
επιτυχή τοποθέτηση στον µετέπειτα χρή-
στη (Κύριος του έργου).

Παραδείγµατα: τοποθετηµένες 
επικαλύψεις φρεατίων
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22..  ΣΣηηµµααννττιικκέέςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς

Το άνοιγµα:

33..  ΗΗ  αασσφφααλλήήςς  χχρρήήσσηη

ΤΤοοµµεείίςς  χχρρήήσσηηςς::

Οι επικαλύψεις φρεατίων HAGO προβλέπονται για την οριζόντια το-
ποθέτηση µε το δοχείο προς τα επάνω. Οι επικαλύψεις φρεατίων
HAGO δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως καταπακτές εξόδων
κινδύνου!

Κατά βάση οι επικαλύψεις φρεατίων HAGO πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται σύµφωνα µε τις προτάσεις χρήσης στο προσπέκτους µας.
Επίσης υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρήσης οι οποίες δεν µπο-
ρούν να αναφερθούν συγκεκριµένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ρωτήστε
στο ειδικό κατάστηµα ή απευθείας στην HAGO.

ΙΙσσχχύύςς  φφοορρττίίοουυ::  

Η επικάλυψη φρεατίου επιτυγχάνει τη δοθείσα ισχύ φορτίου (σύµ-
φωνα µε το προσπέκτους) µόνο εάν το δοχείο έχει γεµίσει σε όλο το
ύψος µε µπετό C 35/45 (EN 206). Σε τοποθέτηση µιας επίστρωσης
δαπέδου, µειώνεται η ισχύς φορτίου.

ΑΑννττοοχχήή  σσττοο  ννεερρόό::

Η αντοχή στο νερό εξαρτάται ιδιαίτερα από µια στεγανή τοποθέ-
τηση του πλαισίου. Το πλαίσιο πρέπει να πιεστεί επαρκώς σε µια
σπείρα µπετού µε συµπληρωµατικό προϊόν στεγανοποίησης
(Βλέπε σηµείο 7+ 8). Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί µπετό µε
συµπληρωµατικό προϊόν στεγανοποίησης πλευρικά στο πλαίσιο
(Βλέπε σηµείο 12). 

Η ίδια η επικάλυψη φρεατίου είναι εξοπλισµένη µε µια στεγανοποί-
ηση EPDM. Αυτή η έκδοση είναι, σύµφωνα µε την εµπειρία, εξαιρε-
τικά (αλλά όχι πάντα στο 100%) ανθεκτική στο νερό. 

Απόλυτη αντοχή στο νερό δεν εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή
στους τύπους µε µεντεσέ. Στις εκδόσεις µε κεντρικό κλείδωµα, η
αντοχή στο νερό µειώνεται επιπλέον µέσω της ελάχιστης πίεσης του
δοχείου.

ΤΤύύπποοςς  BV(E)-GD::  

Αφαιρέστε τα πλαστικά πώµατα από τις βίδες
Άλλεν. Ξεβιδώστε εντελώς όλες τις βίδες του δο-
χείου µε το εσώκλειστο κλειδί Άλλεν. Βιδώστε την
κοντή λαβή έλξης και τραβήξτε επάνω το δοχείο.

ΤΤύύπποοςς  BV(E)-GDZ ((µµεε  κκεεννττρριικκόό  κκλλεείίδδωωµµαα))::  

Απασφαλίστε το δοχείο από επάνω µε το µεγάλο
κλειδί Άλλεν (εσώκλειστο) περιστρέφοντας ανά
περ. ¼ περιστροφή δεξιόστροφα. Βιδώστε την
κοντή λαβή έλξης και τραβήξτε επάνω το δοχείο.
Αυτός ο τύπος (µε κεντρικό κλείδωµα) µπορεί να
ανοιχτεί και από την κάτω πλευρά. Για αυτό απα-
σφαλίστε το κεντρικό κλείδωµα µε την ενσωµατω-
µένη χειρολαβή της κάτω πλευράς. 

ΤΤύύπποοιι  θθεερρµµοούύ  γγααλλββααννιισσµµοούύ::

Για τεχνικούς λόγους µπορεί κατά το θερµό γαλβανισµό, ανάλογα µε
την περίπτωση, να συµβεί στρέβλωση της επικάλυψης φρεατίου.
Αυτό µπορεί να διορθωθεί κατά την τοποθέτηση µε απλό τρόπο
µέσω επιφόρτισης της επικάλυψης. Για το λόγο αυτό δεν µπορούν
να αναγνωριστούν παράπονα και απαιτήσεις ανταλλακτικών.

ΧΧηηµµιικκήή  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα::

Κατά τη χρήση µπετού µε αντιψυκτικές ουσίες, τσιµέντο ταχείας πή-
ξεως κλπ. πρέπει να προστατευτούν εκείνα τα τµήµατα της επικάλυ-
ψης φρεατίου τα οποία έρχονται σε επαφή µε το µπετό, µε µια
προστατευτική εποξική επίστρωση µε πίσσα. 

Επίσης η χρήση τσιµέντου µε µειωµένο χρωµικό που έχει ταυτό-
χρονα υψηλή αλκαλικότητα µπορεί να οδηγήσει στο καινούργιο
µπετό σε διακριτή διάβρωση ψευδαργύρου. Αποφεύγετε αυτά τα είδη
µπετού ή επαλείψτε όλα τα τµήµατα τοποθέτησης της επικάλυψης
φρεατίου µε µια προστατευτική επίστρωση. 

Εάν η επικάλυψη φρεατίου έρθει σε επαφή µε επιθετικά αέρια,
ατµούς, υγρά ή άλλα µέσα, πρέπει να ελεγχθεί η χηµική αντοχή του
υλικού.

ΓΓεεννιικκήή  υυππόόδδεειιξξηη::

Αυτές οι οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης δηµιουργήθηκαν σύµφωνα
µε τις καλύτερες γνώσεις στο σηµερινό γνωστό τεχνικό επίπεδο και
έχουν προσαρµοστεί στους κανόνες. Σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει
να ρωτάτε πάντα την HAGO ή στο ειδικό κατάστηµα.

ΣΣεε  σσττααθθεερράά  δδοοχχεείίαα::  

Βιδώστε τη „Χρυσή“ λαβή έλξης µε λειτουργία
ανύψωσης τόσο στην υποδοχή µε σπείρωµα
(έως ότου το δοχείο ανυψωθεί 2-3 χιλ. - όχι πε-
ρισσότερο) και µετά τραβήξτε προς τα επάνω το

δοχείο. Εάν το δοχείο έχει κολλήσει, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία
και σε άλλες υποδοχές.

ΥΥππόόδδεειιξξηη  αασσφφααλλεείίααςς::  

Η επικάλυψη φρεατίου είναι εξοπλισµένη µε µια διάταξη προστασίας
από πτώση (ράβδος ασφάλισης). Πρέπει οπωσδήποτε να προσέ-
ξετε ότι η διάταξη προστασίας από πτώση θα πρέπει να κουµπώνει
πάντα στην ανοιχτή θέση, ώστε να είναι αποτελεσµατική.

Στο τέλος της τοποθέτησης της επικάλυψης φρεατίου πρέπει να συ-
ναρµολογηθούν από το προσωπικό εγκατάστασης τα ελατήρια πε-
πιεσµένου αέρα στο ήδη γεµάτο δοχείο µε µπετό. Από αυτή τη
χρονική στιγµή, η επικάλυψη φρεατίου επιτρέπεται να ανοίγει µόνο
µε συναρµολογηµένα και µε δυνατότητα λειτουργίας ελατήρια πεπιε-
σµένου αέρα. 
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Το κλείσιµο:

44..  ΕΕππιισσκκεευυήή  --  ΣΣυυννττήήρρηησσηη

Πριν από το κλείσιµο ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί σωστά η στεγα-
νοποίηση, ενδεχοµένως κολλήστε εκ νέου. (Χρησιµοποιήστε στιγµι-
αία κόλλα ή κόλλα επαφής.)

Για το κλείσιµο της επικάλυψης κρατήστε καλά το ανοιχτό δοχείο και
λασκάρετε τη ράβδο ασφάλισης τραβώντας την προς εσάς. Στη συ-
νέχεια κλείστε αργά το δοχείο µε τη βιδωµένη λαβή έλξης.

Προτείνουµε να ανοίγετε τουλάχιστο κάθε τρίµηνο την επικάλυψη
φρεατίου. 

Εάν δεν ανοίξει η επικάλυψη φρεατίου για ένα µεγάλο χρονικό διά-
στηµα, υπάρχει κίνδυνος το ελατήριο πεπιεσµένου αέρα να µη λει-
τουργήσει κατά την πρώτη ανύψωση ή να χαλάσει πρόωρα.

Μια φορά ετησίως πρέπει να καθαρίζετε την επικάλυψη φρεατίου
και να επεξεργάζεστε την εσωτερική επιφάνεια του πλαισίου και του
δοχείου µε ένα λιπαντικό π.χ. µε βάση τη σιλικόνη.

Λιπαίνετε καλά το σπείρωµα των βιδών µε σπείρωµα τουλάχιστο
µια φορά ετησίως, ώστε να εµποδίσετε φρακάρισµα.

Πλαστικά πώµατα επικάλυψης

Βίδες Άλλεν

Ελαστική στεγανοποίηση 
(συµπεριλ. κόλλα)

Ελατήρια πεπιεσµένου αέρα

Σετ εργαλείων έλξης
(περιέχει κλειδί Άλλεν, µακριά λαβή έλξης,
κοντή λαβή έλξης)
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Στον ΤΤύύπποο  BV(E)-GD βιδώστε λίγο όλες τις βίδες Άλλεν προσεκτικά
και µετά σφίξτε κάθε µια βίδα ξεχωριστά µε ελαφριά πίεση έως ότου
η άνω ακµή του πλαισίου και του δοχείου είναι κολλητές. 
Λιπαίνετε περιοδικά το σπείρωµα των βιδών Άλλεν. 

ΤΤύύπποοςς BV(E)-GD µε κεντρικό κλείδωµα: Κλείστε πάλι το κεντρικό
κλείδωµα µε το µεγάλο κλειδί Άλλεν.

Ανταλλακτικά:

Ως ανταλλακτικά µπορούν να αποσταλούν τα ακόλουθα στοιχεία. 
Κατά την παραγγελία αναφέρετε τον ακριβή τύπο της επικάλυψης 
φρεατίου HAGO.


