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LINEFIX®

Kantskinne

LINEFIX er en effektiv og diskret kantskinne produce-
ret af genbrugt HD-PE plast eller korrosions beskyt-
tet jern. Produkterne kan bruges ved alle former for
belægninger. Ved gangarealer, stier, pladser, indkørs-
ler, blomsterbede, græsarealer m.m. i forbindelse
med anlægsarbejder i haver, parker og lignende.

● Let at installere uden behov for udgravning eller
fundering

● En optisk diskret kantskinne
● Monteres i rette linjer eller kurver
● Forhindrer rødder fra at trænge igennem

til forskellige områder



1003 - 71152

Forhandler:

Byggros’ kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001:2000

Producent: Hauraton GmbH & Co KG, Werkstrasse 13, D-76437 Rastatt

De anførte informationer/tekniske data er baseret på vor og producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer.
Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S’ gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.

Sæt en markeringslinje for LINEFIX-Super ved at opsætte
en snor. Sørg for at jorden er komprimeret og jævn. Juster
højden på snoren så den er i samme niveau som overfla-
debelægningerne.

Ved siden af markeringslinjen udgraves en rende. Pres
kantskinnen ned i renden indtil befæstigelses flangen er i
samme niveau som det komprimerede bærelag.
Sammensæt elementerne og fikser med metalspyd. Kan
også punktvis fikseres med jordfugtig beton eller cements-
tabiliseret grus. Kantskinnerne kan nemt tilskæres til nøj-
agtig længde.

Ekstra metalspyd kan hamres i jorden gennem perfore-
ringen i flangen. Afstanden mellem metalsømmene kan
variere alt efter type af belægning. Afstanden bør dog
være ca. 20 cm. ved en komprimerbar overflade.

Hvis LINEFIX-Super skal anvendes i aggressiv jord rekom-
manderer vi at bruge LINEFIX-Super i rustfrit stål.

LINEFIX-Kantskinne-Standard LINEFIX-Kantskinne-Super

Type Længde Bredde Højde Vægt Produkt 
mm. mm. mm. kg. nr.

100% genbrugt 1500 80 45 0,66 4643110
HD-PE, sort

Forankringsspyd 250 - - 0,03 4643150

Type Længde Bredde Højde Vægt Produkt 
mm. mm. mm. kg. nr.

Galvaniseret 1500 20 175 2,85 4643210

Rustfrit stål 1500 20 175 2,85 4643230

Forankringsspyd 280 - - 0,11 4643250
(galvaniseret)

Forankringsspyd 280 - - 0,11 4643270
(rustfrit)

For at fiksere LINEFIX i jorden bruges plastforankringsspyd.
Hvis jorden indeholder sten bør metalforankringsspyd
anvendes i stedet.

Sæt en markeringslinje for LINEFIX-Standard ved at opsæt-
te en snor. Sørg for at jorden er komprimeret og jævn.
Juster højden på snoren så den er under stenbelægning-
ens overkant.

Fikser LINEFIX-Standard med plast eller metal forankrings-
spyd langs med snoren. Afsæt 5 mm mellemrum til
ekspansion mellem kantskinnerne. I tilfælde af komprimer-
bar belægning sættes spydene med en afstand på ca. 20
cm. Kantskinnen kan nemt tilskæres til nøjagtig længde.

Vores monteringsvejledning er generelle anvisninger for
LINEFIX og bør kun anvendes som retningslinjer.
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