BENDERS MARK

Sålebjelke

Sålebjelke brukes som såle til alle våre
støttemurer som en erstatning for en
plasstøpt såle. Den kan også brukes som
kantsikring til de fleste belegg.
Sålebjelke monteres under bakkenivå på et komprimert
bærelag av pukk. Rett av bærelaget med ca 3 cm av
0-8 mm steinmel, som settelag under Sålebjelken.
Husk å beregne minst 10 % av murens høyde under
bakkenivå. Sålebjelke gjør første skift på din valgte mur
type enklere og raskere å montere.
Tips!
- Boston Antikk blokk monteres med Boston
Låseplugg som passer i sporet på Sålebjelken.
Sålebjelke

- Miniblokk og Dekorativ støttemur har en mothake
som holder blokkene på plass etter montering på
Sålebjelkens langside.
- Megastone og Megasmart har mothake som holder
blokkene på plass langs Sålebjelkens langside.
- Megawall, her limes første skift til sålebjelken med
f. eks PU 700. NB! Megawall Såleblokk må brukes i
første skift.
- Megaloc limes til Sålebjelken på lave frittstående
murer.
- Labyrint Maxi limes til Sålebjelken på lave murer.

Best nr

Sålebjelke

25 005 07B

Fakta
Byggelengde:
Bredde:
Høyde:
Vekt kg/stk:

1 000 mm
210 mm
100 mm
48 kg

Antall stk/pall:
Antall kg/pall:

24 stk
1 172 kg

Når du skal bygge mur i kurve dras Sålebjelkene fra
hverandre og følger ønsket radie. Ved liten radie deles
bjelken på midten og murens første skift kan limes til
Sålebjelken i ønsket radie.
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Sålebjelke/Kantsikring

Bender Mega Grundbalk

Sålebjelke kan også brukes til kantsikring av belegg

med heller eller belegningsstein med skarp fas. Da
monteres Sålebjelken med sporet ned.
Sålebjelken kan også monteres på høykant med minifas
på vis siden. Da er det viktig at belegget skjuler sporet
når anlegget er ferdig.
Sålebjelke kan også brukes som underlag til vår
Aquadrain renne. Plastrenna limes da fast til
Sålebjelken. Det må støpes i tillegg på begge sider av
renna for støtte under belegg.
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