DIY – Bygg en sandlåda i
betong

DIY – Bygg en sandlåda i betong
En rejäl sandlåda av lättklinker är en perfekt plats för barnen att leka av sig i. Den blir också en trofast
lekplats i många år framåt. Med denna gör det själv-beskrivning murar du en 1960 x 1370 mm sandlåda
av Murblock Fördel. Den kan enkelt storleksanpassas efter dina egna önskemål.

Det här behöver du:

Vad inspirerar dig?

•

Finja Murblock Fördel 190 mm, 20 st.

Sandlådan inbjuder till skaparglädje

•

Finja Murbruk B 25 kg, 1 säck

under många och långa dagar. Skydda

•

Finja Cementbruk A 25 kg, 7 säckar

barnen från solens strålar under ett

•

Finja Finbetong 25 kg, 5 säckar

parasoll med en stadig fot gjuten i betong.

•

Finja Bistål BI 40 förzinkat 4 M, 4 st.

•

Finja Fasadnät 1000 mm 25 m/rulle, 7 m

Ta gärna en bild och mejla Finja,

•

Finja Nätfäste Universal, 60 st.

info@finja.se, för att få ditt verk

•

Varmförzinkad spik, 60 st.

publicerat på hemsidan.

•

Finja Sandlådesand 20 kg, a 30 st.

•

Geoduk, 6 m²

•

Armeringsjärn Ø 10 mm, 600 mm, ca 18 st, totalt ca 11 m

Verktyg
Betongblandare, hink, iläggningsslev, murslev, spackelspade, spade, kalkborste, hammare, tumstock och vattenpass.

Tips! Finjas Sandlådesand är en natursand som har precis den rätta strukturen och kornigheten för lek i sandlådan.
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Förbered grunden
Avlägsna ett 50 mm djupt jordlager motsvarande cirka 6 m² eller
1960 x 1370 mm. Rulla ut geoduken i den utgrävda gropen för att
skilja sanden från jord. Duken kan med fördel placeras lite omlott för
att täcka hela grunden ordentligt.

Mura väggarna
Sandlådans väggar muras inledningsvis med ett varv av murblock som
placeras ovanpå geoduken.
Böj till bistålet så att det passar spåren i murblocken och placera det
överlappande, enligt skissen till höger.
Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen och mura
ytterligare ett lager murblock, spegelvänt enligt skissen till höger.

Armera väggarna
Slå ner armeringsjärn i murblockens hål. De ska förankras cirka 2 dm
ner i marken för att stabilisera konstruktionen.
Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll
hålen med betongen.

Tips!

Få goda råd om murning och putsning i

Putsa väggarna

skrifterna Hjälp vid murning och Hjälp vid putsning

Sandlådans väggar ska putsas för att åstadkomma en hållbar och slät yta.

som finns på Finjas hemsida.

Grunda alla sidor med ett 3 mm tjockt lager Cementbruk A
som blandats mycket löst. Dra på bruket med en spackelspade.
Använd en kalkkvast för att rugga upp ytan en aning och låt torka i
cirka 2–3 dagar.
När cementbruket har torkat ska ett fasadnät fästas runtom sandlådans väggar, enligt skissen till höger. Använd Nätfäste Universal och
varmförzinkad spik.
Putsa hela sandlådan med ett 10 mm tjockt lager Cementbruk A och låt
torka i cirka 2–3 dagar.

Färdigställ sandlådan
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När putsen har torkat fylls sandlådan med Sandlådesand.

Denna skrift har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras.
Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och
kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid www.finja.se

