Creastone instructieblad waterschalen
Waterschalenset uitloop in vijver (in voorbeeld 3 schalen)
regelkraan

A hoogteverschil
-minimaal 15 cm
-maximaal 30 cm
B oversteek minimale afstand
-schaal 70 - 18 cm
-schaal 80 - 21 cm
-schaal 90 – 25 cm

waterspiegel
vijverfolie
slang
pomp

Waterschalenset uitloop in grind/ reservoir (in voorbeeld 3 schalen)
regelkraan
onderbouw set
(tegel + hangflorsteen h20xb25/28)
grind mat (om grind niet in reservoir te laten vallen)
grindlaag 5-6 cm dik
niveau
rubber spatscherm ø 150 cm
deksel
grindmat

deksel

slang
pomp
reservoir 230 liter

spatscherm

Hartafstand-tabel Waterschalen

Bovenaanzicht (Waterschalenset 3)

(lekrand aan onderkant moet boven schaal eronder liggen)

Hartafstanden zijn afhankelijk van gebruikte doorsnede
(zie tabel hiernaast)
bovenste Waterschaal
(met waterinloop)

Hangflorsteen
(h20xb25/28)

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact met mij op
+31(0)641643291
info@creastone.nl

transport - gebruikschade - garanties

Transport
De transporteur is aansprakelijk voor ontstane schade tijdens transport.
Hoe te handelen:
Controleer de producten bij aflevering op eventuele beschadigingen.

Succes en veel waterplezier!

transport - gebruikschade - garanties
Transport
De transporteur is aansprakelijk voor ontstane schade tijdens transport.
Hoe te handelen:
Controleer de producten bij aflevering op eventuele beschadigingen.
1.
2.

Bij schade dit direct aan chauffeur vermelden.
De schade onmiddellijk melden aan ons bedrijf (zie ond
onder vermeld adres)

Voorkom transportschade bij waterschalen door correcte stapeling. (zie tekening)

Bovenaanzicht pallet schalen

zijaanzicht pallet schalen

waterelement 30, 50 en 70
Om breukschade tijdens transport van 30-50
50 en 70 te voorkomen
voorkomen,, is het belangrijk dat tussen de blokken een veerkrachtig materiaal (tempex
of karton) wordt aangebracht. Bij plaatsing mogen de blokken niet wiebelen i.v.m. latere breukschade. Eventuele ongelijkheid tussen de
stenen of op de buisjes opvullen met plaatjess of schijfjes.
Voor transport van overige producten ( o.a. Ufo, Bol, Bovist) is het voor verder transport belangrijk, zoveel mogelijk de be
bestaande verpakking
te handhaven.
Gebruik
Krimpscheurtjes in waterschalen.
Als schalen de gehele dag in de brandende
ende zon staan, gaan ze door de hitte uitzetten.
Door inschakeling van de waterval of beregening koelt de bodem door het koude water sneller af dan de rand van de schaal.
Deze plotselinge verschillen in temperatuur van bodem en rand kunnen krimpscheurtje
krimpscheurtjess in de bovenrand veroorzaken.
Voorkom de scheurtjes door:
1.
2.
3.

De waterval bij extreem warm weer de gehele dag te laten lopen.
Zorg bij avond inschakeling dat de schalen niet de gehele dag in de zon hebben gestaan
Zorg dat schalen niet in de brandende zon en b
binnen
innen het bereik van de beregening installatie liggen.

Zo ver onze ervaring nu reikt hebben deze scheurtjes geen verdere gevolgen voor behoud van het product in de toekomst.
Bij vorst het reservoir tot de rand vullen met water en de pomp niet aanzetten.
Garantie
De garantie op bronstenen en schalen is drie jaar met uitzondering van breukschade of krimpscheurtjes door ondeskundig gebrui
gebruik.
Aanvang van de garantie is de factuurdatum.
Eventuele Schade melden binnen het garantie termijn door tonen van aankoop ffactuur
actuur en product of foto’s (digitaal) van het beschadigde
product
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