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MPO Light og MPO Easy

1. Forberedelse

•Bestem hvor dreneringskanalen skal 
ligge.

•Bestem hva slags dreneringstilkob-
ling du vil ha. Følgende koblinger er 
mulige:

- Inn/utløpsstuss for kobling til 
enderør.

- Bunnutløp ved å fjerne perforert 
punkt i kanalen.

- Monter en innløpskum med for-
bindelse til rør. 

2. Installasjon

Sett opp en rettesnor.  Grav en renne 
med bredde ca. 33cm og dybde 25 

cm.  Hvis du skal bruke en innløpskum 
må du grave tilsvarende dypere.     

Fyll rennen med betong (B25) opp til 
høyde D (se eksempler på innstallas-
jon).

Begynn å legge dreneringskanalen. 
Bruk snoren for å forsikre at kanalen 
blir helt rett. 

Feste av avløpet på drensrøret for å 
sikre forbindelse med kanalen.

•Fest inn/utløpsstussen til kanalen 
deretter til avløpsrøret.



3-5 mm

•Bunnutløp. Kutt ut det perforerte 
punktet.  Fest bunnutløpet til kana-
len med festeskruene. Så festes 
bunnutløpet til avløpsrøret.

•Montering av innløpsskum.  Åpne 
den dreneringsåpningen du ønsker 
på  inn løpskummen og fes t  
avløpsrøret til denne. 

Legg dreneringskanalen med rist langs 
snoren på den fordelte betongmas-
sen. 

Hvis det er nødvendig å justere kana-
len til riktig lengde, kan dette gjøres 
enkelt ved å kutte kanalen med for 
eksempel sag, baufil eller lignende. 

Man fester endelokket på den motsat-
te enden av inn/utløpsstuss. Hvis 
begge sider er åpne, festes endelokk i 
begge ender.  

Etterpå legges betongmasse rundt 
kanalene og overflaten forberedes for 
hellelegging.   

For å unngå at hellene som ligger mot 
dreneringskanalen fra å synke ned, må 
disse legges på en betongseng. 

Viktig. Overflaten på hellene må ligge 
3-5mm over den øverste kanten på 
dreneringskanalen.

Hvis man ønsker kan man legge en 
permanent elastisk silicon på skjøtene.
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