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TECHNICKÝ POPIS
Všeobecně
Beztlakové podzemní nádrže jsou určené ke skladování především dešťových vod případně
komunálních odpadních vod.
Nádrže jsou vyrobeny technologií rotačního tváření, které zaručuje 100% vodotěsnost a
vysokou odolnost. Nádrže jsou opatřeny vstupní šachtou (komínkem) DN800 a plastovým
poklopem.

Použití
Typová řada nádrží je určena k instalaci do země v zeleném pásu (bez pojíždění) bez výskytu
vysoké hladiny spodní vody. Nádrž je možné použít pro akumulaci dešťových vod případně
jako septiky, žumpy, nádrže čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek nebo lapáků
tuku.
Nádrže AS-MONA není dovoleno použít jako nadzemní typ nádrží nebo pro akumulaci
jiných vod a materiálů než pro které je určena!

Zakrytí nádrže
Vstupní šachta je opatřena odnímatelným plastovým poklopem. Při rozměrech poklopu Ø600
mm to umožňuje zatížit víko rovnoměrně po celé ploše hmotností max. 150 kg (např. konstrukce
zákrytu) nebo jedním osamoceným břemenem o hmotnosti max. 100 kg (náhodné postavení
osoby na víku, ozdobný truhlík, apod.).

MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Manipulace
Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu
(zejména menší odolnost proti nárazům).
Při teplotách pod 5°C je jakákoliv manipulace s plastovou nádrží zakázána.

Před manipulací s nádrží je nutno překontrolovat celkový stav nádrže s důrazem na úvazy
nebo úchyty. Je nutné se přesvědčit, že ve všech vnitřních prostorách se nevyskytují cizí
předměty nebo kapaliny (např. srážkové vody).
Při manipulaci dodržujte následující zásady:
•
•

zvolte odpovídající způsob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže
při uložení nebo zavěšení nádrže dodržujte pravidla vyplývající z následujících
obrázků:

•

pro zavěšení použijte výhradně úchyty, kterými je nádrž opatřena!
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Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

Doprava, skladování
Nádrže jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě
odběratelem.
Při dopravě je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům nádrže.
Nádrž vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu. Nepřepravujte v nádrži cizí
předměty.
Při skladování před usazením nádrže na místo určení, je nutno nádrž uložit na odpovídající
rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického
poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Nádrž je nutno rovněž
zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do
nádrže.
Při skladování plastové nádrže delším než dva měsíce zajistěte, aby byla
nádrž stíněna proti slunečnímu záření.
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POKYNY PRO INSTALACI
Instalaci nádrže mohou provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí pro
provádění stavebních prací. Instalaci je nutné provádět v souladu s dále uvedenými pokyny.
Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k nádrži a
prostor kolem zabezpečit proti přístupu nepovolaným osobám.

Obecný postup instalace
Při instalaci je vhodné postupovat následujícím způsobem:
• Připravte výkop pro nádrž,
• vybudujte podklad pro osazení nádrže
• v případě výskytu podzemní vody snižte její hladinu pod úroveň základové desky,
• osaďte nádrž na základovou desku,
• proveďte potřebná napojení potrubí,
• proveďte zásyp nebo obetonování nádrže,
• dopouštějte nádrž (nádrže) čistou vodou souběžně se zásypem (obetonováním).

Příprava výkopu
Výkop pro nádrž by měl být o 50-70 cm větší než jsou udávané rozměry nádrže. Vzdálenost od
pevných staveb musí činit minimálně 1 m. Hloubka musí brát zřetel na umístění potrubí, výšku
nádrže, přičemž je třeba myslet i na 25-45 cm vysoký podklad pro osazení nádrže. Jakmile je
výkop připraven, je třeba připravit podklad (základnu), na níž bude nádrž umístěna. V závislosti
na typu půdy a hladině spodní vody by základna měla mít tloušťku 25 - 45 cm.

Vybudování podkladu
Nádrž je nutné uložit na rovný podklad bez ostrých hran, které by mohli nádrž poškodit. Jako
podklad se použije betonová deska s kari sítí o tloušťce min. 10 cm. Základová deska musí být
půdorysně větší o minimálně 200 mm. Podkladová deska musí být vodorovná, plochá a musí
zaručovat dostatečnou nosnost.
Spodní voda
Pokud se předpokládá, že nádrž bude uložena v místech výskytu spodní vody, je nutné zajistit
odpovídající odvodnění. Drenážní odvodnění se doporučuje také v případě osazení nádrže do
soudržné, vodou nepropustné půdy (např. jílovité
půdy).
Instalace v blízkosti pojízdných ploch
Je-li podzemní nádrž instalována v blízkosti ploch
pojížděných nebo je předpokládané jiné zatížení, musí
být minimální vzdálenost výkopu od těchto ploch rovna
hloubce výkopu.

Napojení potrubí
Vtokové a odtokové potrubí je připraveno pro napojení na potrubí typu PVC-KG DN150.
Vtokové a odtokové potrubí je připraveno pro uložení v ose nádrže. Položení, zasypání a
upravení terénu nad potrubím proveďte v souladu s pokyny pro manipulaci a montáž
PVC-KG potrubí.
Všechna vtoková i odtoková potrubí musí být usazena se sklonem nejméně 1 % ve směru toku.
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Osazení nádrže
Nádrž osazujte v místě, kde je zajištěný přístup. Pozor na kořeny větších stromů a keřů, které
mohou poškodit potrubí nebo samotnou nádrž! Vzdálenost kmene stromu od nádrže nebo
jiných stavebních částí musí být větší, než je průměr koruny stromu.
Osazení nádrže spočívá v jejím uložení do připravené stavební jámy a zasypání zeminou.
Dbejte na to, aby při zásypu zeminou nedošlo k poškození přípojů do nádrže nebo
poškození samotné nádrže!

Po zasypání nádrže neponechávejte nádrž prázdnou!

Osazení nádrže do stavební jámy a provedení obsypu
Nádrž spusťte do stavební jámy pomocí vhodné techniky tak, aby
nedošlo při spouštění k nárazům nebo jinému poškození nádrže. Po
uložení nádrže na zpevněné podloží naplňte nádrž do jedné třetiny
vodou, aby nedošlo k její deformaci. Poté proveďte první zásyp kolem
nádrže do výšky hladiny vody v nádrži. Pro zásyp použijte zeminu
zbavenou hrubých předmětů (kameny, ostrý štěrk apod.), které by
mohly poškodit nádrž, příp. můžete pro obsyp použít betonovou směs,
která zajistí vyšší stabilitu nádrže především tam, kde jsou ztížené
statické podmínky (občasný výskyt spodní vody, blízkost pojezdu aut nebo techniky, svah
apod.).
Při provádění obsypu zeminou dodržujte následující postup:
1) postupujte ode dna nádrže po jednotlivých zásypových vrstvách,
2) proveďte vždy zásyp o vrstvě max. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte,
3) současně se zásypem plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody odpovídala výšce
zásypu.
Nádrž obsypávejte po jednotlivých vrstvách - maximálně 30 cm jedna vrstva - a současně
napouštějte nádrž vodou. Jednotlivé vrstvy zhutněte. Pro zhutnění používejte výhradně
manuálních (ručních) strojů a dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškodili nádrž. Zhutněný
obsyp musí být provedený minimálně do vzdálenosti 500 mm ve všech směrech od nádrže.
Je zakázáno používat pro hutnění mechanických strojů. Hrozí poškození nádrže!
Při obsypání plňte nádrž vodou, jinak hrozí její deformace.
Pro obsyp použijte zeminu zbavenou hrubých předmětů, které by mohli poškodit
nádrž (štěrk, kamenivo a jiné)
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Katalogový list
NÁDRŽE NA VODU AS-MONA
Objem
(l)

Rozměry
(mm)

Nátok / odtok
(mm)

Hmotnost
(kg)

AS-MONA 500

470

Ø 700x1500

1350 / 1300

42

AS-MONA 700

650

Ø 700x2000

1900 / 1800

55

AS-MONA 2000 VERTICAL

2060

Ø 1350 x 2330*

1530 / 1480

100

AS-MONA 2000 HORIZONTAL

2000

2150x1200x1690*

940 / 890

115

AS-MONA 2500 VERTICAL

2610

Ø 1350 x 2730*

1930 / 1880

120

AS-MONA 3000 VERTICAL

3340

Ø 1750 x 2330*

1470 / 1420

135

AS-MONA 3000 HORIZONTAL

3000

2150x1200x2150*

1400 / 1350

135

AS-MONA 4100 VERTICAL

4100

Ø 1750 x 2630*

1760/1710

150

AS-MONA 5000 VERTICAL

4600

Ø 1750 x 2830*

2090 / 2040

165

Obchodní název

* výška nádrže s nástavcem (výška nástavce 530mm)

VARIANTY NÁDRŽÍ
AS-MONA 500 (700)

AS-MONA .... VERTICAL

AS-MONA .... HORIZONTAL

Způsob osazení nádrže do terénu
Prostor s dalším
Vysoká hladina
Prostor s pojezdem
doplňkovým
podzemní vody (max
vozidel
zatížením
½ výšky nádrže)
ano
s1
ne
s2
s1. … nutno provést dodatečné stavební úpravy (např. obetonování)
s2 … nutno provést dodatečné stavební úpravy (obetonování a vybudování betonové desky nad
nádrží, jako ochrana proti „vyplavání“ nádrže.
Zelený pás*
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Zvolili jste si výrobek společnosti
ASIO NEW, spol. s r. o.
Děkujeme za Vaši důvěru!

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
tel.: 548 428 111
email: asio@asio.cz
web: www.asio.cz

