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Как се инсталира ревизионен капак за достъп  
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Основни въпроси:  
 
 
 

Има ли изискване за заключване на капака поради защита от вандализъм и др. причини или не? 

Кой размер ми е необходим за използване? 

Каква инсталационна дълбочина ми е необходима? 

Какъв клас на натоварване трябва да издържа, какво ще преминава над него?  
 
 
 
Стъпка 1: 
 

Отстранете картонените предпазители и проверете дали капакът е здрав и с ненарушен търговски 
вид. Поставете затворения капак в шахтата в правилното положение. Нанесете бетонния пълнеж 
върху краищата на рамката равномерно, но щедро. Уверете се, че в бетона няма въздушни 
джобове, тъй като те могат да повлияят неблагоприятно върху плътността на покритието или да се 
компрометира под товар. 
Вземете под внимание крайния финишен слой. Използвайте нивелир, за да поставите капака на 
правилната височина. 
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Как се инсталира ревизионен капак за достъп  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Стъпка 2: 

 Предвидете за бетона достатъчно време да се втвърди (поне 48 часа) и отворете капака, когато бетонът 

е с твърдост 90%. Отстранете бетона или други остатъци от рамката или тавата. 

 

 

 

 

Стъпка 3: 

За да запълните покритието, нанесете равномерно бетона и поставете армиращата мрежа в правилното 

положение: уверете се, че тя не докосва дъното или страните. Вземете предвид дебелината на 

финишния слой.  
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Как се инсталира ревизионен капак за достъп  
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Стъпка 4: 

 Поставете паветата, плочките или друго покритие и запълнете фугите. 

 

 

 

 

 

Инструкции за безопасност 

 Винаги поставяйте капака в хоризонтално положение. 

• По време на монтажа предпазвайте подовата повърхност около шахтата. 

• Предотвратете инциденти, като не оставяте отвора на шахтата или шахтата без надзор по време на 

инсталационните работи. Уверете се, че районът е недостъпен за деца. 

• Покритията с две точки за повдигане трябва да се повдигат от две лица. Покритията с четири точки за 

повдигане трябва да се повдигат с четирима души. Никога и при никакви обстоятелства не повдигайте 

ръчно с въжета, тъй като това ще доведе до сериозни наранявания на гърба и шията. 

• В допълнение към горните инструкции, спазвайте инструкциите и условията за безопасност на 

съответната държава. 
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Подробни инструкции за монтаж  
___________________________________________________________________________________________  

1. Поставете вдлъбнатия капак в рамката, преди да инсталирате продукта. 

2. Поставете двата или четирите винта (в зависимост от размера) в предоставените триъгълни 

секции на вдлъбнат капак и ги затегнете. 

3. Когато винтовете са затегнати, ги запечатайте с лепяща лента, за да предотвратите 

бетон от инфилтриране на винтовите нишки. 

4. Поставете капака над предвидения отвор и се уверете, че той лежи равномерно върху хоросана. 

Поставете щедро количество хоросан около рамката. 

5. Не повдигайте вдлъбнатата тава от рамката преди бетонът да се втвърди, за да избегнете 

деформация от натиск, така че след монтажа капакът вече не може да влезе в рамката. 

6. Щом бетонът достигне 90% от крайната си якост, повдигнете тавата е от рамката 

и отстранете всичкия бетон или други остатъци. 

7. Преди да завършите запълването на капака, поставете обратно горната част тава в рамката. 

8. Армировъчната мрежа трябва да бъде интегрирана в бетонния пълнеж и не трябва да лежи на 

дъното на тавата. 

9. Нанесете равномерно бетонния пълнеж. Вземете под внимание височината на финишния слой. 

10. Оставете бетона да втвърди най-малко 48 часа преди да завършите. 

ВАЖНО 

1. Използвайте качество на бетона C35 / 45 (Евро стандарт EN 206). 

2. Ако се използват средства против замръзване или ускорители, границите трябва да бъдат със 

защитно покритие. Достатъчно е да използвате катранно-епоксиднен слой. 

3. Избягвайте въздушни джобове в бетона, тъй като те влияят върху плътността и здравината на 

капака и неговото компрометиране. 

4. Бетонът ще достигне окончателната си якост след 28 дни. 

5. Гаранцията важи, ако се спазват инструкциите за монтаж. 

ПОДДРЪЖКА 

1. Отворете капака и почистете и рамката, и вградения капак два пъти годишно. 

2. Смазвайте винтовете всеки път след отваряне 

3. Поставяйте капачетата върху винтовете, за да ги предпазвате от навлизане и наслояване на прах, 

която след това ще възпрепатства навиването и повдигането. 
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