
      
  
  
  

ZZBB IIOORRNNIIKK   PPOOLL IIEETTYYLL EENNOOWWYY  EEUURROO--PPLL AASSTT  ––  SSPPOOSSÓÓBB   MMOONNTTAAŻŻUU  
 

Zbiorniki przeznaczone są do montażu w gruntach sypkich (żwiry, piaski), gdzie poziom wód gruntowych  
(max. roczny) znajduje się poniżej poziomu posadowienia zbiornika. 

 

OGÓLNE ZASADY MONTA ŻU 
� max. warstwa gruntu nad zbiornikiem – 0,7 m 
� parkowanie oraz przejazd samochodów w odległości - min. 4,0 m od terenu posadowienia zbiornika 
 
SPOSÓB POSADOWIENIA 
Monta ż zbiornika musi odbywa ć się w suchych warunkach ! 
Aby umieścić zbiornik w ziemi należy wykonać następujące czynności: 
� wykonać wykop umożliwiający osadzenie w nim zbiornika (przy wykonywaniu wykopu nie dopuścić do 

zjawiska przekopania wykopu) 
� na dnie wykopu zastosować podsypkę piaskowo – cementową (warstwa ok. 30 cm) o stosunku piasku 

do cementu – 3 : 1 (chudy beton B-10) 
� podsypkę zagęścić, grubość warstw zagęszczanych nie powinna być większa niż 10 cm. 
� wstawić zbiornik, a następnie go wypoziomować 
� napełnić zbiornik wodą - do 1/3 wysokości zbiornika 
� równomiernie, lekko zagęszczając, obsypywać zbiornik do 1/3 wysokości obsypką piaskowo – 

cementową (warstwa ok. 20 cm) o stosunku 3 : 1 (chudy beton B-10) 
� podłączyć rurę doprowadzającą 
� napełnić zbiornik wodą – do 2/3 wysokości zbiornika  
� równomiernie, lekko zagęszczając, obsypywać zbiornik do 2/3 wysokości obsypką piaskowo – 

cementową (warstwa ok. 20 cm) o stosunku 3 : 1 (chudy beton B-10) 
� napełnić zbiornik wodą aż do przepełnienia (wysokości wlotu) 
� równomiernie, lekko zagęszczając, obsypywać zbiornik obsypką piaskowo – cementową (warstwa ok. 

20 cm) o stosunku 3 : 1 (chudy beton B-10) 
� cały zbiornik wraz z nadstawk ą musi by ć obsypany obsypk ą piaskowo – cementow ą 
� teren wokół zbiornika wyrównać gruntem rodzimym (humusem)  
� zabezpieczyć pokrywę włazu poprzez połączenie pokrywy z nadbudową przy pomocy trzech śrub Ø 6 

mm/40 mm (wykonanych z materiału kwasoodpornego), pokrywa musi pozostać widoczna ok. 10 cm 
ponad poziom terenu, 

� teren wokół zbiornika, trwale zabezpieczyć przed możliwością wjazdu pojazdów mechanicznych (np. 
słupki lub barierki ochronne) 

� wodę ze zbiornika wypompowa ć po stwierdzeniu stwardnienia obsypki piaskowo-ceme ntowej !!! 
 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
Upewni ć się ażeby osoby niepowołane (w 
szczególno ści dzieci) nie mogły otworzy ć pokryw 
włazów (ryzyko utoni ęcia lub zatrucia).  Pokrywy 
włazów zabezpiecza się poprzez połączenie pokrywy z 
nadbudową przy pomocy trzech śrub Ø 6 mm/ 40 mm 
(wykonane z materiału kwasoodpornego) – rysunek 1. 
Nadstawka powinna być tak dostosowana, by pokrywa 
wystawała ok. 10 cm ponad poziom gruntu. 
 
 

NIE STAWAĆ NA POKRYWACH !!! 

 Rysunek 1 - Sposób zabezpieczenia 
pokryw 

 
GWARANCJA 
Producent udziela 2-letniej  gwarancji na swoje urządzenia pod warunkiem właściwego ich posadowienia i 
użytkowania.  
 

Do prawidłowej pracy urz ądzenia zaleca si ę stosowanie biopreparatów ECOLOGIS. 
Więcej na: www.biopreparaty-ecologis.pl 

 
www.euro-plast.biz.pl 


