Plaatsingsinstructies staan visueel
weergegeven op de onderkant van
gootlichaam en hoekaansluiting,
een zoveelste ACO innovatie.

Cleanfast
op 1, 2, 3 geplaatst ...
Cleanfast is licht, handig modulair opgevat
en al even eenvoudig te plaatsen.

Via een ‘kliksysteem’ worden de goten simpel

Een element inkorten voor een gootlijn op maat?

Het aansluitingselement ø 110 mm voor een

en rechtlijnig verbonden. Zorg dat ze zo’n 5 mm

Eenvoudig, neem gewoon een handzaag.

perfect verticale, vloeistofdichte aansluiting

onder de bovenzijde van de verharding komen

Een snijlijn op de onderzijde laat toe snel

met het ondergrondse rioleringsstelsel.

te liggen voor een optimale afwatering.

elementen van 50 cm te zagen.

Kan op 8 punten onderaan de hexagonale
structuur van het 1 meter-element aangebracht
worden. Ingenieus!
Op de gekozen plaats wordt de voorvorming uit
het gootelement verwijderd.

De gootelementen worden stevig in de

Een eindplaatje voor het begin en einde van

ondergrond vastgezet dankzij de

de gootlijn. Een eindplaatje kan geperforeerd

verankeringsprofielen.

worden zodat water hierlangs kan wegsijpelen.
Meestal sluit men wel aan op de riolering.
Een hoekaansluiting laat toe hoek-, Ten kruisverbindingen te leggen.

aansluitingselement

Toebehorenset, bestaat uit:
2 eindplaatjes
1 verticaal aansluitingselement
1 bladvangnet
1 plaatsingsleaflet

eindplaat*

Hoekaansluiting
Aansluiting laat toe hoek-, T- en
kruisverbindingen te leggen

bladvangnet

hoekaansluiting*
Speciale profielen gaan verschuiving van het

* Met metallic look voor metallic look gootlichaam (art. nrs. 19322 / 19297 / 19296).

ACO Cleanfast - programma

Gootelement 1m
Toebehorenset

Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Stuks/pallet

1000

125

80

-

-

-

(2 eindplaatjes, aansluitingselement en bladvangnet)
Hoekaansluiting

125

125

117
60 (doos)

zwart
lichaam en rooster

metallic look
lichaam en rooster

Artikel Nr

Artikel Nr

Gewicht (kg)

Gewicht (kg)

zwart lichaam
verzinkt rooster
Artikel Nr Gewicht (kg)

19310

1,5

19322

1,5

19313

1,9

19287

0,2

19297

0,2

19287

0,2

19280

0,2

19296

0,2

19280

0,2

480 (pallet)
80

10 (doos)
360 (pallet)

Cleanfast vraagt geen onderhoud

s.a. ACO Passavant n.v.

Cleanfast vraagt geen onderhoud. Eénmaal per jaar een kleine controle
is voldoende. De herfst is hiervoor de aangewezen periode.
Bladeren kunnen het gootje en uitloop verstoppen, het ingenieus
bladvangnet verhindert dat ze doordringen in de ondergrondse buizen.
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rooster tegen.

