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MONTERINGS- 
VEILEDER

Molok®Domino 
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Håndter containeren forsiktig, Ikke rull, slipp eller legg containeren på siden. Sørg for at du har lest veilederen
slik at du vet hvordan du skal løfte betongen av bilen og hva slags utstyr du trenger. Det følger med 1 sett
løfteører som skrus fast i hvert hjørne. Disse brukes på alle elementene. Dersom poser med lekakuler følger
med skal dette fylles mellom betongelementene.

Installasjonen må gjøres forsiktig og i.h.h.t alle sikkerhetsforskrifter, spesielt når det gjelder å løfte betongen
og containere. Sertifisert sikkerhetsutstyr skal benyttes. Alle løfteinnretninger må oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav og være i perfekt stand. Sjekk løfteinnretninger før hvert løft. Brønnene løftes med et
kjettingskrev eller tilsvarende, vekten av et betongelement er ca. 3200 kg. MolokDomino betongelement tåler 
trykket fra grunnvann og komprimering av omgivelsene uten å få deformasjoner.
Fjern alt av emballasje rundt containeren. 

Innhold i leveringen
Hovedlokk, løftesekk og annet tilbehør er enten fabrikkmontert, plassert på innsiden av containeren eller
levert separat på pall.

Installasjonssted
Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør, kabelpåvisning og
andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering av permanente installasjoner. Dette
MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt forhold som omfatter brannforskrifter. Containeren
tømmes med kranbil som trenger tilstrekkelig plass for bevegelse av kran og rett plassering i terrenget for
kjøretøyet. Ta også hensyn til ledningsnett over bakken, trær, greiner og andre elementer som kan være til
hinder for kranbil eller synsvinkel for sjåfør.

Molok LTD sine retningslinjer tilsier plassering i forhold til fast byggemasse eller masse bør være minimum
50 cm for å ivareta forhold rundt sikker tømming. Ta også hensyn til håndtering under vinterforhold.

Installasjon
Overflatedrenering anbefales for områder der terrenget inneholder leire eller silt. Når du installerer flere
containere må aluminiumsringen på toppen av containeren være i lik høyde og kantene i front være på linje.
For at produktene skal forholde seg vanntette må det ikke borres hull i containeren.

Denne monteringsguiden gjelder for MolokDomino, nedgravd container i betongbrønn. Skal du
montere en MolokDomino med plastbrønn ber vi deg å se monteringsveileder for MolokDomino
Global. Alle monteringsveiledere finner du på vår hjemmeside under produkter. Du finner også et
utvalg av våre containere i slutten av denne veilederen.

OVERSIKT
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INSTALLASJONSGROP
Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør,
kabelpåvisning og andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering
av permanente installasjoner. Dette MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt
forhold som omfatter brannforskrifter.

DYBDEN på gropen skal være 1600 mm fra ferdig bakkenivå.

BREDDEN på gropen skal være 2400 mm.

LENGDEN på gropen bestemmes av følgende: 1690 mm x antall containere + 800 mm.

Fyll bunnen forsiktig med 0/16mm knust grusmasse og bruk rettholt eller andre 
verktøy for å lage en rett, jevn, fast flate for elementene som skal i bakken. Komprimer 
bakken lett før rammeverket til betongen legges ut.

Klikk her for 
installasjonsvideo

https://www.youtube.com/watch?v=iHtMM6AT9ew
https://www.youtube.com/watch?v=uq7o-wWZZeA
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INSTALLASJON

1. Plassering
Plasser betongelementene fra midten og utover i hver sin
retning. La det være 40mm avstand mellom elementene på
toppen (60mm i bunn) – med dette menes det at det skal
være ca 60mm avstand mellom betong og 40mm mellom
containerne som monteres over betongen.

2. Sammenkoble containere
Betongen festes sammen med metallplater som monteres 
på sidene med 10 mm bolter. Plasseringen av metallfestene 
skal være 250mm fra ferdig bakkenivå i gropen til toppen 
av platen.

3. Ferdigstille rammeverk
Fest først den nedre forlengelsesstykket (A) på linje med
nedre kant av rammeelementet.
Sett inn det vertikale forlengelsesstykket (B) og fest det øvre
forlengelsesstykket (C).
Fest til slutt det vertikale forlengelsesstykket (B) med
popnagler til forlengelsen dekkstykker (A+C).
Sørg for at det vertikale forlengelsesstykket (B) er rett.

Et godt grunnarbeid vil gjøre det lettere å få betongelementene
på rett plass. Veilederen kan ikke ta høyde for alle uforutsette
hendelser i felt så les veilederen godt før montering slik at du
som montør er oppmerksom på hva som kan oppstå av
utfordringer.
Medfølgende rammeverk (opsjon, ikke standard) er ment som
en veileder på hvor betongelementene skal plasseres.

!
Tips.
Bruk avstandsblokker mellom 
betongelementene for å få rett 
avstand, ved skjevheter kan hjørner 
bygges opp med justeringsbraketter 
for å rette opp.
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Forlengelsesstykke (A) Forlengelsesstykke (C)
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INSTALLASJON (forts.)

4. Montere sekk og lokk
Løft ut sekken av containeren og sjekk at låsetauet
ikke har løsnet under frakt, rett også ut posen. Den 
kommer sammenpakket fra fabrikk. Plasser lokkene med 
quicksystemet.
Dersom lokket ikke er festet til quick-systemet:
Fest lokket med M8 x 35 Torx-skruer. Det er 3 skruer pr. lokk,
mindre lokk festes med en skrue.

5. Fylling
Jorden som er gravd opp kan brukes som påfyllingsmasse,
jordtyper som fryser som for eksempel gjørme, leire eller silt
skal ikke brukes. Steiner større en 100mm skal også fjernes.
Fylling gjøres i lag på ca 200-300mm og pakkes moderat
mellom hvert lag. Området rundt pyntes etter ønske.

Harde plastcontainere
BioContainer og harde plast-
containere leveres uten montert 
tømmekrok. Denne må monteres 
som vist på bildet til høyre. 
NB! Harde containere står som regel 
på en trepall når de leveres plassert 
oppe i betongbrønnen.  
Husk å fjerne trepallen.
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FULLFØRE INSTALLASJONEN
Kontroller at bunnen på løftesekken er lukket tett og tauet
er plassert i henhold til bruksanvisning. Disse er satt i
lukket posisjon fra fabrikk, men kan åpne seg under
transport. Sekken og hovedlokket er festet i et Quick
system med stålarmer fra løftepunkt til sekken. Sjekk at
bolter og fester er fastmontert da dette kan løsne under
frakt eller etter montering fra fabrikk. Lokket festes over
Quick-systemet for å dekke hele systemet ved å montere 3
stk 8x35 torx skruer og beslag rundt kroken.
Monter vedlagt fraksjonsmerker dersom disse ikke er
montert fra fabrikk.

INKLUDERTE DELER OG UTSTYR: 

• Installasjonsskinner (opsjon) og utstyr 
(i gruppe installasjoner)

• Brønn og justeringsbraketter  
for utjevning i hjørner

• Rammedeler

• Lokk

• Løftesekk og Quick-system

• Fraksjonsmerker (Molok)

• Popnagler, kiler og annet  
festeutstyr

VERKTØY OG UTSTYR SOM TRENGS  
TIL INSTALLASJONEN:

• Drill - (Torx bit sett)

• Slagdrill (5 mm og 10 mm betongbor)

• Fastnøkkel/pipe 17mm

• Popnagle sett

• Vater/rettholt - langvater

• Spett og spade

• Feiekost

• Trappestige 3 m

• Hammer

Løftepunkt for Quick Systemet med dekkplate.

Klikk her for 
installasjonsvideo

https://www.youtube.com/watch?v=iHtMM6AT9ew
https://www.youtube.com/watch?v=uq7o-wWZZeA
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UTVALGTE LØSNINGER

Metro® Nedgravde containere

Molok®

Du finner vårt hele 
sortiment på 

www.strombergs.no

Metro Everest

Metro Evolution Metro Urban

Metro Classic

MolokDomino 
Global

MolokDomino 
deep collection

MolokClassic
deep collection

MolokDomino 
Plus

MolokClassic 
Plus

MolokClassic 
Light

MolokDomino Light

MolokDomino 
Light

MolokClassic

MolokDomino

https://www.youtube.com/watch?v=uq7o-wWZZeA
http://www.strombergs.no
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Strømbergs AS
Kildesorteringsløsninger og 
emballasje for ombruk. 

Fremtiden er avhengig av bedre
sortering og at vi er mer bevisste på å
redusere avfallsmengden. Vi har de siste
25 år hjulpet store og små bedrifter med
skreddersydde løsninger for å håndtere
avfallet.

Strømbergs har fokus på 
kostnadseffektive og praktiske løsninger 
med store krav til estetikk og funksjon. Vi
tilbyr innsamlingsutstyr, avfallbeholdere,
returpunkter, beholdere for risikoavfall
og løsninger for emballasjesortering. Du
finner også flere andre miljøvennlige og
moderne løsninger på vår hjemmeside.

I 2004 ble Strømbergs AS
Miljøfyrtårnsertifisert og vi stiller svært
strenge krav til våre produsenter om
gode systemer for bl.a. gjenvinning
og resirkulering i forbindelse med
produksjonen.

office@strombergs.no   

Telefon: 64 80 29 00   

www.strombergs.no 
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