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Produktbeskrivelse Stardrain er en avløpsrenne som består av en renne i plast (PVC) og med en aluminiums rist.  
Denne rennen brukes rundt private boliger hvor det ikke oppstår tung trafikkbelastning til å lede vekk 
vann rundt belegningsstein, svømmebasseng, takterrasser o.l. 
Du kan for eksempel drenere vannet fra Stardrain avløpsrenne til overvann. Dette kan gjøres med et 
side- eller bunnuttak. 
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Stardrain 1,0 m renne inkl. grå rist
6,5x10x100 cm
Kg. pr. stk: 1,75 

Varenr./NOBBnr. 9600/ 56807361

Stardrain hjørne inkl.  grå rist
10x15x15 cm

Kg. pr. stk: 0,63 
Varenr./NOBBnr. 9605/56807425

Stardrain T-kobling inkl. grå rist
10x15,5x18,5 cm

Kg. pr. stk: 0,7 
Varenr./NOBBnr. 9610/56807444

Stardrain 1,0 m renne inkl. sort rist
6,5x10x100 cm
Kg. pr. stk: 1,75 

Varenr./NOBBnr. 9601/ 56807376

Stardrain hjørne inkl.  sort rist
10x15x15 cm

Kg. pr. stk: 0,63 
Varenr./NOBBnr. 9606/56807433

Stardrain T-kobling inkl. sort rist
10x15,5x18,5 cm

Kg. pr. stk: 0,7 
Varenr./NOBBnr. 9611/56807452

Stardrain 1,0 m renne inkl. sort rist

6,5x10x100 cm
Kg. pr. stk: 1,75 

Varenr./NOBBnr. 9601/ 56807376

Stardrain åpent endelokk
6,5x10x4,5 cm
Kg. pr. stk: 0,03
Varenr./NOBBnr.  
9621/ 56807395

Stardrain lukket endelokk
6,5x10x2 cm

Kg. pr. stk: 0,03
Varenr./NOBBnr.  
9620/ 56807380

Stardrain koblingsstykke
6,5x10x10 cm
Kg. pr. stk: 0,10
Varenr./NOBBnr.  
9615/ 56807414

Stardrain koblingsstykke 
med bunnuttak
10x10x10 cm

Kg. pr. stk: 0,11
Varenr./NOBBnr.  
9616/ 56807406

Produktoversikt



Stardrain er testet av et anerkjent testlaboratorium og er egnet for privat parkanlegg, terrasser i private områder og tåler normal personbil trafikk  
i langsom kjøring. Stardrain kan ikke brukes i områder der det er tillatt med tung trafikk. Entreprenøren eller sluttbrukeren må følge installasjonsinstruksjonen til Stardrain.
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1 Stardrain monteres ved rist siden opp.  
Bestem nøye hvor du vil plassere tilkoblingsstykket. Utløp av vann 
taes i en endeplate med utløp (40 mm) eller i bunn ved bruk av 
bunnutløp (83 mm),  For montering av bunnutløp borer du et ø45 
mm hull i bunnen av rennen ved hjelp av en hullbor. Endeplate er 
ferdig med hull. Husk også tett ende hvor du ønsker dette.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:
Det bør benyttes utløp hver  

6 meter ved bunn utløp, og hver  
5 meter på en sideutløp.  

Det er alltid en fordel å legge renne  
med fall 1/100.

2 Lag et spor på ca. 15 cm dybde og 10 cm bredde for fundamentet.  
Legg betong i sporet i forholdet 1: 3 - sement:sand eller ved å bruke 
Scan Mørtel B-20 eller B-30. Juster blandingen til ønsket høyde.  
Klikk på koblingsstykkene rundt rennene og juster det hele til riktig 
høyde. La alltid risten ligge i rennen!   
Husk å benytte tilkoblingsstykker.

Det er mulig til å tilpasse rennen med rist til 
ønsket lengde ved hjelp av sag.
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Endeplatene er festet til endene av avløpet.  
På grunn av forskjellen i utvidelseskoeffisient for 
plast (rennen) og aluminium (risten), kan det 
skje at rennelengden skiller seg litt fra gitteret.
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3 Komprimerer betongen forsiktig rundt rennen, og 
etterlat rennen i sin opprinnelige form.

Tips:
Risten bør monteres 3 mm under  

topp belegning.
Når rennenen monteres ved en vegg 

må den ene vingen på tilkoblings  
stykket kuttes.

Alle plastdeler kan kobles vanntett til hverandre 
ved hjelp av PVC-lim.
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Delvis avhengig av valgt belegg vil rennen på 
siden bli supplert med veisand eller stabilisert 
sand.
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