Montagehandleiding dubbelstaafmatten
Hartelijk dank voor uw aankoop bij Topdealhekwerk. In deze
handleiding staan instructies en tips om de dubbelstaafmatten goed en
eenvoudig te kunnen plaatsen.

Benodigde materialen:

Benodigde gereedschappen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- Hamer
- Schop / spade
- Grondboor
- Meetlint
- Waterpas
- Kuip/ emmer
- Piketpaaltjes/ touw
- Steek/ ringsleutel 13

Dubbelstaafmatten
Palen, rond, diameter 60mm
Eindbeugels
Tussenbeugels
Hoekbeugels (optioneel)
Kunststof paaldop
Bout + moer
Snel-beton

1. Controleer of u alle benodigde materialen heeft en bepaal waar u het hekwerk wil plaatsen.

2. Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals puin, boomstronken en bestrating.
Let op: Controleer ook of er geen leidingen of stroomkabels lopen op de plaatsen waar u een
paal in de grond wil boren.

3. Bepaal nu de eindpunten en hoeken van uw hekwerk. Sla hier houten
palen in de grond, welke de exacte hoogte van het hekwerk hebben.
Span een touw tussen de palen en bekijk of het touw waterpas
gespannen zit. Egaliseer indien nodig de grond waar u het hekwerk
wil plaatsen.

4. Markeer de plaatsen waar u tussenpalen wil plaatsen, bijvoorbeeld met een houten paaltje
(piket) of door een kruis te tekenen in het zand. De afstand tussen de palen is 2520mm.
5. Graaf nu met een schop op de gemarkeerde plaats een gat van ± 30 cm diep. Vervolgens
boort u met de grondboor een gat tot een diepte van ± 50 cm. De totale diepte is dan
maximaal 80 cm. Let op: Zorg ervoor dat u recht naar beneden boort en dat het gat niet te
groot is. Tip: maak gebruik van een mal om de afstand tussen de palen te bepalen.
(hart op hart palen bij een dubbelstaafmat is 2580mm)

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze handleiding willen wij u erop attenderen dat hieraan geen rechten kunnen worden
ontleend. Topdealhekwerk is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat bij montage door middel van deze handleiding.

6. Leg de eerste dubbelstaafmat op de grond en bevestig dit paneel aan de
eerste twee palen met de bijgeleverde bevestiging materialen.

7. Plaats de palen met de dubbelstaafmat in het gat. Zorg met behulp van
een waterpas instrument dat de dubbelstaafmat waterpas staat en dat
deze op een goede hoogte staat. De dubbelstaafmat moet ongeveer
5 cm boven de grond (maaiveld ) uit te komen.
Tip: ondersteun de dubbelstaafmat met houten palen tijdens het
waterpas zetten.

8. Vul nu het gat halfvol met zuiver leidingwater en voeg de snel-beton
gelijkmatig toe, zonder deze te mengen. Eventuele nog aanwezige droge
mortel besproeien met water en het oppervlak aankloppen om de
ingesloten lucht uit de snel-beton te verwijderen.

9. Bevestig de volgende dubbelstaafmat aan een paal en plaats deze in het gat.
10. Volg nu de handleiding weer vanaf stap 7.

Tip: Wij geven de voorkeur om alle palen vast te zetten in beton. Zo bent u jaren verzekerd
van dat uw hekwerk jarenlang stabiel blijft staan. Maar dat is natuurlijk uw keuze.
Tip: Indien u behoefte heeft aan meer privacy kan u tussen de dubbelstaafmat een PVC band
vlechten of een winddoek bevestigen. (optioneel)

Gefeliciteerd! Uw dubbelstaafmat hekwerk is nu volledig afgemonteerd.

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze handleiding willen wij u erop attenderen dat hieraan geen rechten kunnen worden
ontleend. Topdealhekwerk is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat bij montage door middel van deze handleiding.

