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ETABLERINGSVEJLEDNING 

Molok®Classic 
 

Foruden denne etableringsinstruktion henviser joca til den pågældende kommunes retningslin-

jer for etablering.  

 

 

1. Transport og håndtering  
1.1 Håndter containeren forsigtigt.  

 

1.2 Undgå at rulle eller tabe containeren.  

 

1.3 Løft kun containeren i de fra fabrikken medsendte løftestropper. Anhug i stropperne 

med løftekæder der er min. 150 cm lange.  

 

1.4 Løft altid containeren lodret. 

 

 

 

 

2. Levering 
Låget, løftesækken, og evt. andet  

tilbehør leveres enten færdigmonteret  

på containeren. 

 

 

3. Etableringsstedet 
Følg den udleverede placeringsanvisning.  

 

Etableringshullets diameter: 

 

• MolokClassic 5 m³: 215 cm. 

 

• MolokClassic 3 m³: 175 cm. 

 

• MolokClassic 1,3 m³: 135 cm. 

 

• MolokClassic 0,8 m³: 120 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg 

Beklædning 

Brønd 

Løftesæk 

Forankrings-

fødder 
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4. Etableringsvejledning trin for trin  
 

4.1 Fastgør forankringsfødderne i containeren med to bolte pr. stk. (tilspænding max. 25 

Nm).  

 

På 300/800 l. containere skal forankringsjernet fastgøres i gevind-indsatsen i bunden 

med en bolt.  

 

Lav aldrig huller i brønden, da der så kan trænge grundvand ind. 

 

4.2 Grav etableringshullet iht. målskitsen i illustrationen herunder. Udgravningen bør være 

mindst 45 cm større end containerens diameter.  

 

Vær omhyggelig med at planere og vibrere bunden samt sikre, at den er i vater. 

 

Bemærk at det til hver en tid er entreprenørens ansvar at opfylde gældende lovgiv-

ning om sikkerhed ved gravearbejde. 

 

4.3 Hejs containeren ned i hullet. Anhug igen kun i løftestropperne. 

 

4.4 Drej containeren så den står rigtigt i forhold til indkasthullet i låget. 

 

4.5 Kontroller at containeren står i vater og lod.  

 

joca a/s anbefaler, at der altid lægges 1 m3 beton pr. container omkring forankrings-

fødderne ved MolokClassic 3 m³ og MolokClassic 5 m³. Ved MolokClassic 1,3 m³ og Mo-

lokClassic 800 liter anbefales 0,5 m3 beton pr. container.   

 

4.6 Fyld udgravningen som vist på illustrationen herunder.   

 

Den udgravede jord kan bruges som opfyldning, dog skal sten over 10 cm i diameter 

sorteres fra. 

 

Materialet over forankringen skal være grus str. 16-32. Gruslaget skal gå min. 50 cm op 

fra bunden af hullet. 

 

Bemærk at det altid er entreprenørens ansvar at bruge materialer, der kan 

komprimeres samt at opfylde gældende lovgivning på området. 

 

4.7 Det er vigtigt at den afsluttende belægning falder 10 ‰ den sidste meter væk fra yder-

beholderen, så overfladevand ledes væk.  
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Afretnings-/afslutningslag 

inden belægning ca. 10 cm. 

Opfyldning med jord/sand 

Grus str. 16-32, min 50 cm 

fra bunden af hullet 
 

Afslutningshøjde fliser 

Beton omkring foran-

krings-fødder 
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5. Afsluttende etablering/installation 

 

5.1 Fjern løftestropperne fra containeren (2 stk.). 

 

5.2 Ryd pænt op rundt om den nyetablerede MolokClassic. 

 

5.3 Fjern til slut beskyttelsesfolien fra beklædningen på containeren. 

 

5.4 Skyl lågene med vand, så støv, sand og grus skylles af. 

 

joca har ikke ansvar for ridser og skader på låg og beklædning, der er påført under 

etablering.   

 

 

BEMÆRK: 
 

Alle Molok® containere skal etableres i henhold til denne etableringsvejledning. Enhver afvi-

gelse fra disse instruktioner medfører, at den entreprenør, der udfører etableringen, påtager 

sig ethvert ansvar for deraf følgende skader.  

 

joca står naturligvis til rådighed for mere information: 

 

joca a/s 

tlf.: 9744 3666 

e-mail: joca@joca.dk 
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