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Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus

Üldine info ja asukoha valik:
Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles ladestuvad veest raskemad
osaksed mahuti põhja, kus need anaeroobselt mikrobioloogiliselt edasi lagunevad. Edasi liigub reovesi
spetsiaalselt Frukko Terra filtersüsteemi. Selle läbimisel filteeritakse reoveest sete ja hõljum, ning
septikust väljub heitvesi.
Septiku asukoht valitakse pinnase liiki, põhjavee taset, joogiveevõtukohta ja veekogu kaugust arvesse
võttes. Põhjavee ülemise kihi ja imbsüsteemi vahele peaks jääma vähemalt 1m. Septiku ja imbväljaku
peal transpordivahendiga liikuda ei tohiks, kuid tühjendusautol peab olema võimalus pääseda septiku
lähedale.

Septiku mahuti paigaldusjuhend
Hoiatus! Kaevisesse ilma vajadusete mitte siseneda! Kaevise seinte sissevajumime võib põhjustada
inimesele tõsiseid vigastusi. Septiku tõstmisel tuleb vältida äkilisi liigutusi ja septiku all ei tohiks seista. Et
minimaliseerida mahuti üleskerkimise ohtu, tuleb kaevis võimalikult kiiresti täita.
1.1 Aseta kanalisatsioonitoru elamust kuni planeeritava mahuti asukohani. Kanalisatsiooni toru peab
olema kaldega mahuti poole 1,5-2% (1,5-2 cm langust iga toru meetri kohta). Kanalisatsioonitoru
alla paigaldage 15 cm paksune kivideta liivakiht. Toru peale tagasitäiteks 20 cm paksune liivakiht.
1.2 Kaevake kaevik, mis peab olema 30-40 cm laiema diameetriga kui mahuti välimine läbimõõt. Kaeviku
sügavus peab arvestama mahuti sissetuleva toru kõrgust. Arvestama peab mahuti alla ehitatava
vundamendi kihi kõrgust (20-35 cm olenevalt pinnasest ja põhjavee tasemest).
1.3 Valmistage ette mahuti vundament kaevikus. Vundamendi kiht koosneb 20-35 cm (olenevalt
pinnasest ja põhjavee tasemest) paksusest kivideta liivakihist. Kõrge põhjavee taseme korral segada
liivakihti tsementi. Vajalik tsemendi kogus on 100 – 175 kg olenevalt pinnasest ja põhjavee tasemest.
1.4 Tihendada ehitatud vundamendi kiht.
1.5 Kui vundament on valmis asetage mahuti kaevikusse. Mahuti sissetuleva toru kõrgus peab olema
kanalisatsioonitoruga samal kõrgusel. Mahuti peab olema asetatud nii, et sissetulev toru oleks samal
joonel kanalisatsiooni toruga.
1.6 Kui mahuti on korrektselt paigas, täitke see veega kuni vesi hakkab mahuti väljaminevast torust
voolama.
1.7 Kui mahuti on vett täis, täidke kaevik tagasitäitega, kuni sissetuleva toru kõrgusele.
1.8 Tihendage iga 30 cm järel. Vajalik tsemendi kogus kaeviku tagasitäiteks on 300-500 kg olenevalt
pinnasest ja põhjavee tasemest.
1.9 Enne tagasitäidet, ühendage kanalisatsioonitoru mahuti väljatuleva toruga.
1.10 Mahuti kõrgendust on soovitatavalt 15 cm maapinnast, vältimaks mahuti ujutamist põhjaveega.
Kui mahuti kõrgendust on vaja pikendada, tuleb järgida pikendamiseks ettenähtud juhiseid.
1.11 Mahuti pealmine osa ei tohi olla sügavamal kui 80 cm maapinnast. Sügavamale paigaldades
peab kasutama pumpa.

Mahuti kõrgenduse pikendamine





Lõika maha kõrgeduse kahe ülemise kaare vahe (B)
Aseta silikoni riba mahuti kõrgenduse kaarele (A)
Paigalda pikendus mahutile nii, et kaared on omavahel tihedalt koos
Ühenda pikendus mahutiga kasutades roostevabasid polte (vähemalt kuuest kohast kinnitatult)

Imbväljaku paigaldamisjuhend
Immutustorude paigaldusjuhend
2.1 Kaeva vajaliku suurusega imbväljak (arvestades pinnaseliiki ja majapidamises elavate elanike arvu)
2.2 Kata kaeviku põhi 35 cm killustiku kihiga (fr. 16/32)
2.3 Paigalda jaotuskaev vähemalt 1m kaugusele mahutist kaldega 1%
2.4 Lõika jaotuskaevu torusisenditelt näidatud osad maha.
2.5 Ühenda jaotuskaev mahutist tuleva toruga
2.6 Paigalda jaotuskaevu külgmistele avadele 2m pikkused jaotustorud kaldega 1%
2.7 Paigalda jaotustorudele 90 kraadised põlved
2.8 Paigalda 3 liini imbtorusid (imbtoru sisselõiked peavad jääma alla).
2.9 Imbtoruliinide soovitatav vahe on 2 m
2.10 Imbtorustiku lang 1%
2.11 Imbtorude arv valitakse vastavalt pinnaseliigi ja majapidamises elavate inimeste arvu järgi
2.12 Kui imbtorud paigaldatud, aseta nende otsa 90 kraadised põlved suunaga üles
2.13 Aseta põlvede külge tuulutustorud
2.14 Ühenda jaotustorud imbtorudega
2.15 Pärast imbtorustiku paigaldamist täida imbväljak kuni imbtorude harjani killustikuga
2.16 Kata imbväljak kogu ulatuses geotekstiiliga.
( ülekate 30cm)
2.17 Täida imbväljak olemasoleva pinnasega soovitud kõrguseni ( arvesta, et pinnavesi ei hakkaks
kogunema imbväljaku peale)
2.18 Aseta tuulutustorude otsa tuulutusmütsid

Immutustunneli paigaldamisjuhend
3.1 Kaeva vajaliku suurusega imbväljak (arvestades pinnaseliiki ja majapidamises elavate elanike arvu)
3.2 Kata kaeviku põhi 35 cm killustiku kihiga (fr. 16/32)
3.3 Tihenda killustiku kiht
3.4 Paigalda immutustunneli liin (Imbttunnelite arv valitakse vastavalt pinnaseliigi ja majapidamises
elavate inimeste arvu järg)
3.5 Kontrolli, et tunnelid omavahel on omavahel tihedalt koos
3.6 Imbttunneli lang 1%
3.7 Kui immutustunnelid maas, paigalda otstesse otsaplaadid
3.8 Kontrolli, et otsaplaadid oleks korralikult kinnitatud
3.9 Paigalda tunnelitele tuulutustorud
3.10 Ühenda imbtunnel septikust väljatuleva toruga
3.11 Pärast imbtunneli paigaldamist täida imbväljak killustikuga, immutustunneli kõrguseni
3.12 Kata imbväljak kogu ulatuses geotekstiiliga.
( ülekate 30cm)
3.13 Täida imbväljak olemasoleva pinnasega soovitud kõrguseni ( arvesta, et pinnavesi ei hakkaks
kogunema imbväljaku peale)
3.14 Aseta tuulutustorude otsa tuulutusmütsid

