Gebruikshandleiding SECURITON Veiligheidstegels
Aanleg:
De SECURITON tegels zijn eenvoudig te leggen en te verleggen. De
maatvoering valt exact binnen de Nederlandse standaardmaat van de 30X30 cm
trottoirtegel. Dit voorkomt onmogelijk paswerk bij het “inboeten” van de
veiligheidstegels in een bestaand vlak van standaard trottoirtegels. Bij de
50X50cm maat tegels en andere ondergronden (boomschor, kunstgras) zijn
vrijwel altijd meer vierkante meters nodig dan met de SECURITON tegel. De
SECURITON tegel is zonder hulpwerktuigen te leggen en te verleggen zoals een
gewone trottoirtegel wordt gelegd, d.w.z. met een fundatie van minimaal 50 mm
plaatzand (STABU standaard: straatzand). Meestal kan dit zand aan het werk
worden ontleend. Voor een zorgvuldige afwerking boven de fundering van het
speeltoestel gelden de volgende instructies:
Indien de voeten van het speeltoestel in de poeren geschroefd dienen te worden
kan worden volstaan met het boren van gaten door het rubber en de beton ter
hoogte van de poeren. Indien het speeltoestel bij installering reeds vast is
verankerd in de poeren wordt de volgende instructie gevolgd:
Bij de SECURITON tegels worden losse rubberdeks – voorzien van ankers bijgeleverd. Nadat het speeltoestel in de bodem is gefundeerd, worden de
veiligheidstegels gelegd, zoals bij het normale bestraten met trottoirtegels. Op de
plaats waar het toestel in de bodem verankerd is wordt de ruimte van de tegel
opengelaten, derhalve een ruimte van 30X30X40mm.

In het bijgeleverde losse rubberdek wordt een uitsparing gesneden ter grootte
van de betreffende post van het speeltoestel.

De opengelaten ruimte (met plaatzand) wordt vervolgens volgestort met een
betonmortelbed van 40 mm.
In het natte mortelbed wordt het losse rubberdek , waarin op de juiste plaats
ruimte is gemaakt voor de “posten”van het speeltoestel, zachtjes ingedrukt tot de
ankers onder de mortel zijn geplaatst.

Na uitharding van de mortel vormt dit rubberdek ook hier een duurzame en
oersterke eenheid met de totale ondergrond voor het speeltoestel.

Eventuele kieren afkitten.

Onderhoud:
De SECURITON tegel behoeft nauwelijks of geen onderhoud, anders dan
noodzakelijk voor trottoirs. Door de speciale vormgeving van het oppervlak en de
facetrand watert de tegel gemakkelijk af en is – zonodig - eenvoudig te reinigen.
Eens gelegd blijft gelegd, derhalve geen bijzonder onderhoud en dus
dienovereenkomstige kostenbesparing. En wat te denken van de problemen met
de hygiëne bij losse materialen als boomschors, zand en gras, waarbij
het schoonmaken van hondendrollen,splinters,takken en bladeren bemoeilijkt
wordt?

