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ACO Bygg

Torrt  runt huset med markrännor

ACO Self® euroline

ACO Self® Markrännor
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ACO Self Markrännor

Du har kanske sett dem i gågator och på 
torg, men säkert aldrig reflekterat över att 
ha dem hemma. Nu finns det ett system 
anpassat för gör-det-självare som vill ha 
torrt vid infarter, garage, terrasser etc.

Uppenbara fördelar
Markbrunnar har traditionellt använts, men 
de saknar markrännans uppenbara förde-
lar.
Med en markränna behöver man bara fun-
dera på fall till en linje istället för en enda 
punkt. Det ger stora fördelar framför en 
garageport, i gångar eller på terrasser.
Dessutom blir det inte stopp i en ränna 
lika lätt eftersom öppningarna i rännan är 
väsentligt många flera.

Komplett system
ACO Self euroline är ett komplett system 
med markränna och alla detaljer som be-
hövs för anslutning till markavloppsrör el-
ler till en stenkista. Systemet monteras en-
kelt av den normalhändige.

Produkter som håller
ACO Self euroline markränna tillverkas 
av polymerbetong som är beständigt mot 
frost, salt och olja och den klara hög 
belastning från t ex personbilar.
Delar av metall är tillverkade av segjärn 
eller galvaniserat stål.

ACO Self Markrännor

 Klarar stora mängder vatten
 enkel att lägga
 framställda av stark polymerbetong
 Tål belastning från personbilstrafik
 Tål nordiskt klimat
 Beständiga mot frost, salt, olja etc.
 Slät, tät yta håller rännan ren invändigt
 Markrännan bryter av stora stenytor 

 på ett naturligt sätt

Dessa egenskaper, tillsammans med eko-
nomiska aspekter, har gjort att arkitekter
i allt större omfattning har börjat intresse-
ra sig för markrännor, både ur funktionell
och estetisk synvinkel.

Produkter som håller
ACO Self euroline markränna tillverkas av 
formstabil polymerbetong. Produkterna är 
beständiga mot frost, salt, olja, bensin 
etc. Markrännan tål hög belastning av t ex 
personbilar. Den glatta insidan ger hög 
vattenströmning och en självrensande 
effekt. Systemet har inget inbyggt fall. 
Rännan bör därför läggas med minst 

5 mm per meter fall i den tänkta flödes-
riktningen.

Alla metalldelar är tillverkade av segjärn 
eller galvaniserat stål. Det galvaniserade 
stålgallret tål lågfrekvent personbilstrafik. 
Segjärnsgallret tål lågfrekvent personbils-
trafik upp till lätt lastbil. för högre total-, 
punktbelastning eller trafikfrekvens (t ex 
i större garage, stall eller lagerbyggnader) 
bör kraftigare system användas.
Kontakta ACO för råd!

fällningar kan uppkomma på spaltgallren 
efter en tid. Denna patina är en naturlig 
del i såväl galvaniserade som segjärnsde-
taljers åldrande.

Utlopp
Markrännans avlopp passar till markav-
loppsrör med dimensionen 110 mm.

Större system
ACO är världens största leverantör av lin-
jära markavvattningssystem. Vi levererar 

system för såväl privat som professionellt 
bruk. från högpresterande system vid 
flygplatser och f1-banor, till gågator, 
bensinstationer, garage etc. Detta inklusi-
ve kompletta system för fett- och oljeav-
skiljning. Kontakta oss gärna vid tveksam-
heter om vad du behöver för din 
systemlösning.

ACO Self euroline med galvaniserat spaltgaller.

ACO Self euroline markrännor ger säkerhet och komfort
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ACO Self Markrännor

Du har kanske sett dem i gågator och på 
torg, men säkert aldrig reflekterat över att 
ha dem hemma. Nu finns det ett system 
anpassat för gör-det-självare som vill ha 
torrt vid infarter, garage, terrasser etc.

Uppenbara fördelar
Markbrunnar har traditionellt använts, men 
de saknar markrännans uppenbara förde-
lar.
Med en markränna behöver man bara fun-
dera på fall till en linje istället för en enda 
punkt. Det ger stora fördelar framför en 
garageport, i gångar eller på terrasser.
Dessutom blir det inte stopp i en ränna 
lika lätt eftersom öppningarna i rännan är 
väsentligt många flera.

Komplett system
ACO Self euroline är ett komplett system 
med markränna och alla detaljer som be-
hövs för anslutning till markavloppsrör el-
ler till en stenkista. Systemet monteras en-
kelt av den normalhändige.

Produkter som håller
ACO Self euroline markränna tillverkas 
av polymerbetong som är beständigt mot 
frost, salt och olja och den klara hög 
belastning från t ex personbilar.
Delar av metall är tillverkade av segjärn 
eller galvaniserat stål.

ACO Self Markrännor

 Klarar stora mängder vatten
 enkel att lägga
 framställda av stark polymerbetong
 Tål belastning från personbilstrafik
 Tål nordiskt klimat
 Beständiga mot frost, salt, olja etc.
 Slät, tät yta håller rännan ren invändigt
 Markrännan bryter av stora stenytor 

 på ett naturligt sätt

Dessa egenskaper, tillsammans med eko-
nomiska aspekter, har gjort att arkitekter
i allt större omfattning har börjat intresse-
ra sig för markrännor, både ur funktionell
och estetisk synvinkel.

Produkter som håller
ACO Self euroline markränna tillverkas av 
formstabil polymerbetong. Produkterna är 
beständiga mot frost, salt, olja, bensin 
etc. Markrännan tål hög belastning av t ex 
personbilar. Den glatta insidan ger hög 
vattenströmning och en självrensande 
effekt. Systemet har inget inbyggt fall. 
Rännan bör därför läggas med minst 

5 mm per meter fall i den tänkta flödes-
riktningen.

Alla metalldelar är tillverkade av segjärn 
eller galvaniserat stål. Det galvaniserade 
stålgallret tål lågfrekvent personbilstrafik. 
Segjärnsgallret tål lågfrekvent personbils-
trafik upp till lätt lastbil. för högre total-, 
punktbelastning eller trafikfrekvens (t ex 
i större garage, stall eller lagerbyggnader) 
bör kraftigare system användas.
Kontakta ACO för råd!

fällningar kan uppkomma på spaltgallren 
efter en tid. Denna patina är en naturlig 
del i såväl galvaniserade som segjärnsde-
taljers åldrande.

Utlopp
Markrännans avlopp passar till markav-
loppsrör med dimensionen 110 mm.

Större system
ACO är världens största leverantör av lin-
jära markavvattningssystem. Vi levererar 

system för såväl privat som professionellt 
bruk. från högpresterande system vid 
flygplatser och f1-banor, till gågator, 
bensinstationer, garage etc. Detta inklusi-
ve kompletta system för fett- och oljeav-
skiljning. Kontakta oss gärna vid tveksam-
heter om vad du behöver för din 
systemlösning.

ACO Self euroline med galvaniserat spaltgaller.

ACO Self euroline markrännor ger säkerhet och komfort
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Sortiment – ACO Self euroline

Med sandfång.

Med vågrätt avlopp.

Med lodrätt avlopp 
och vattenlås.

ACO Self euroline markrännor finns med två olika spaltgaller.  
Spaltgaller i galvaniserat stål eller spaltgaller i segjärn (gjutjärn).

euroline markränna med spaltgaller i 
galvaniserat stål. Detta galler tål låg-
frekvent personbilstrafik.

euroline markränna med spaltgaller i 
segjärn. Detta galler tål lågfrekvent 
trafik upp till lätt lastbil.

ACO Self euroline markrännor

Markränna inkl spaltgaller i galvaniserat stål 1000

Markränna inkl spaltgaller i galvaniserat stål 500

Markränna med bottenutlopp  1000

inkl spaltgaller i galvaniserat stål 

Sandfång inkl spaltgaller i galvaniserat stål 500

Spaltgaller i galvaniserat stål 1000

Spaltgaller i galvaniserat stål 500

Markränna inkl spaltgaller i segjärn 1000

Markränna inkl spaltgaller i segjärn 500

Markränna med bottenutlopp inkl spaltgaller i segjärn 1000

Sandfång inkl spaltgaller i segjärn 500

Spaltgaller i segjärn 500

Gavel 

Gavel med stos ø110

Stos ø110

Vattenlås lodrätt 

Vattenlås vågrätt 

Gallerkrok för lyft av spaltgaller 450

ACO Water Seal fogmassa 300 ml

Tillbehör till euroline markränna.

100 
mm

120 
mm

euroline markränna med bottenutlopp har fabriksmon-
terad stos för enkelt montage. Vattenlås bör endast 
monteras inomhus i frostfria utrymmen 
(t ex garage).

Markränna Storlek (mm)
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ACO Self Markrännor

Montering markrännor

ACO Self euroline monteras enkelt, om du följer anvisningarna. Systemet läggs direkt i en be-
tongsträng och behöver inte extra stöd från sidorna. Detta gör det snabbt och enkelt att montera 
markrännorna. Sandfång bör monteras för att hålla markavloppsrören rena från löv och grus.

Blanda betong (fin eller grov) och häll betongen i 
kanalen. Betongens djup ska vara 80-100 mm.

lodrätt utlopp: Önskas lodrätt utlopp avslutas rännan 
med Markränna med bottenutlopp (1 m). Stosen är 
förmonterad och anslutes till mark avloppsrör. 
ev. vattenlås bör ej monteras utomhus.

Placera en gavel i markrännans början. Markrännan 
läggs på plats med pilarna i den tänkta flödesriktnin-
gen. Tryck ner markrännan tills den når önskad höjd. 
OBS! Spaltgallret ska ligga minst 5 mm lägre än den 
omgivande beläggningen. Markrännorna skjuts ihop.

Utlopp med sandfång: Sandfång rekommenderas vid 
anslutning till dagvattenledning. På så sätt är risken 
liten att rören fylls med löv och grus. Markränna kan 
anslutas till båda sidor med fall mot Sandfånget. An-
slut avloppsröret med stos till sidan av Sandfånget. 
OBS! Vägg vid anslutning av markränna slås försik-
tigt ut inifrån Sandfånget.

Till slut läggs grus, den omgivande beläggningen 
och spaltgallerna på plats. ev. limning eller tätning av 
skarvar görs med tvåkomponentslim eller ACO Water 
Seal tätningsmassa. Tätning av större skarvar göras 
med polymerspackel eller Plastic Padding (PP100).

OBS! 
Systemet har inget inbyggt fall. Rännan bör läggas med minst 5 mm fall per 
meter i den tänkta flödesriktningen.

Vid stor avvattningsarea eller markränna överstigande 10 m längd, bör mer än 
ett utlopp monteras för förbättrad kapacitet. Systemets kapacitet förbättras 
även om sandfånget placeras mitt på rännan.

Tänk på att parallellt planera för bästa anslutning till dagvattenledning.
Rådfråga oss gärna vid tveksamheter avseende systemets belastnings- eller 
avvattningskapacitet!

Gräv en 200-250 mm djup kanal till markrännan. Vid 
ett ev. sandfång ska djupet vara 400-450 mm.

Vågrätt utlopp: Önskas vågrätt utlopp avslutas  rän-
nan med en gavel med stos ansluten till dagvatten-
ledning. ev. vattenlås bör ej monteras utomhus.

Hålet till punktavloppet bör vara 450-
500 mm djupt och ca 500 x 500 mm 
stort. Häll ett lager betong i hålet.

Punktavlopp

Sätt punktavloppet på plats och rikta 
upp det med ett vattenpass. OBS! 
Spaltgallret ska ligga minst 5 mm lä-
gre än den omgivande beläggningen.

Punktavloppet kopplas samman med 
önskat avloppssystem via ett 110 mm 
avloppsrör. förankra punktavloppet 
genom att delvis omsluta det med 
betong.

Prova vattenlåset. fyll hålet med grus 
och lägg den omgivande beläggningen 
på plats.
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