BENDERS MARK

Avdragssystem
Benders Avdragssystem är ett mycket bra
hjälpmedel vid läggning av marksten och
plattor. Du sätter enkelt upp systemet och det
är flexibelt.
Banorna är tillverkade i aluminium, glidklossarna
på avdragsbrädan är utbytbara. Banor och bräda
finns i olika längder (bild1).
Jordspett som slås ned i marken har justerbara
fästen vilket gör att avvägningen går lätt. Banorna
behöver ej ligga i materialet då avdragsbrädan går
ned mellan banorna (bild 2), inga efterrepationer.
Systemet kan kompletteras med en dragstång som
fästes på avdragsbrädan. Då kan du arbeta stående
när större ytor ska jämnas (bild 3).

Bild 1. Banor och avdragsbräda.

Bild 2. Jordspett med justerbart fäste gör det enkelt att montera.

Bild 3. Dragstång för bekväm arbetsställning.

Artikelnummer
Avdrassystem

Fakta
Material:
Yta:
Färg:
Vikt:

2932000

.

Aluminium och järn
Anodiserad
Aluminium, omålad
ca ? kg

Komplett set

Avdragsbräda med glidplattor
1 st		
1,2 m
1 st		
2m
1 st		
3m
Banor, 50x50 mm profilrör
2 st		
1m
2 st		
2m
2 st		
3m
Skarv för profilrör
2st
Jordspett med beslag, 600 mm
8 st
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Kompletterande varor
Avdragsbräda med glidplattor 4 m
Lösa glidytor
Banor, 50x50 mm profilrör
4m
Jordspett med beslag, 600 mm
Lösa beslag
Dragstång i järn
Kompletterande varor tas hem på beställning.
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BENDERS MARK

Avdragssystem

Avdragssystem.

Systemet används vid avjämning av sättlagret
när man ska lägga plattor och marksten.
Fördelen med systemet är att man får en precision
som är svår att nå med snören och rör mm.
Så här används systemet:
När det är dags att lägga ut avjämningsmaterialet
slås jordspetten ner på ett avstånd mellan dem så
att banorna når mellan spetten. I sidled anpassas
avståndet till avdragsbrädans bredd.

vibrera detta. Lägg så till sist på stenmjöl/flis som
är utmärkt som underlag och börja avdragningen.
Därefter kan du börja lägga marksten och plattor.
Praktiskt råd:
Om beläggningen ska följa en mur ska
avdragsbanorna vara närmast muren, alltså
mellan spett och mur.

Börja att sätta ett spett nära den plats som
bestämmer höjden på underlaget, t ex en trappa
eller garageport. Justera in beslaget till den höjd
du ska ha på underlaget. Tänk på fall från hus
mm. När alla spett är inställda är det lätt att se om
det saknas fyllnadsmaterial. Fyll i så fall upp och
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