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Algemeen
1) Een NeBo universele bladvanger is bestemd voor de afvang van vaste, grove bestanddelen, met een minimale
partikelgrootte van 10 mm, (bijvoorbeeld bladeren) en zorgt voor een betere waterafvoer, zelfs bij sterk vervuilde kolken.
Door het achterhouden van deze bestanddelen, zal het achterliggende riool minder zwaar belast worden én kan de
ledigingfrequentie met een factor twee tot drie worden teruggebracht !.
2)

Een NeBo universele bladvanger is opgebouwd uit een roestvast stalen geperforeerde korf, welke aan de achterzijde is
voorzien van een tweetal ophangvoorzieningen ter bevestiging aan een speciaal vervaardigd gietijzeren stankscherm
(RB_255 A). Bij een correcte plaatsing zal de bladvanger het gehele stankscherm afdekken.

3)

Door de op elkaar afgestemde bouwvormen van beide delen, kan de bladvanger zeer eenvoudig gemonteerd en
gedemonteerd worden.

Plaatsingsvoorschriften
1) Controleer voorafgaand aan de plaatsing van de bladvanger, of de kolk aan de binnenzijde reeds voorzien is van een
juist stankscherm. Dit gietijzeren stankscherm is duidelijk herkenbaar aan een drietal aangegoten ophangnokken en een
opdruk aan de voorzijde → RB 255 A. Wanneer dit niet is, dient u eerst het bestaande gietijzeren stankscherm te
vervangen door een juist exemplaar.
2)

Breng de roestvast stalen bladvanger op de juiste wijze, rechtstandig in de kolk en schuif de drie bevestigingsgaten over
de gietijzeren ophangnokken. Controleer hierna visueel of alle bevestigingspunten in elkaar gegrepen zijn. Draag
tijdens de werkzaamheden handschoenen !.

3)

Wanneer de bladvanger op een juiste wijze is bevestigd, dan zal de achterzijde van de korf goed sluitend tegen de
binnenzijde van de betonnen kolk zitten. Wanneer dit niet zo is, dan kunt u nog een kleine correctie uitvoeren door de
twee roestvast stalen strips enigszins naar binnen of naar buiten te buigen. Hierdoor zal er een strakkere passing
ontstaan.

