Handleiding zelfbouw pakket BalkonTon

Onderdelen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poten, 3 stuks inclusief 6 RVS slotbouten, carrosserieringen en moeren M8
HDPE buis, diameter 125 mm, tbv wormen hotel
HDPE regenton, 60 liter
Dop voor onderzijde wormen hotel
1 Boutje, 3 carrosserieringen en 3 moertjes M4 tbv montage bovenzijde wormen hotel aan
regenton
Dop voor bovenzijde wormen hotel
Mal voor plantgaten.
2,5 meter opengesneden slang voor over de plantgaten (niet op de foto)
Kraantje (niet op de foto)

Benodigd gereedschap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verfstripper
Boormachine
Sleutel nr. 13 (of bv een warterpomp tang)
Sleutel nr. 7 (of bv een waterpomp tang)
Grote hout of metaal boor 18 a 25 mm
Hout of metaalboor 8 mm
Hout of metaalboor 4 mm
Decoupeerzaagmachine (evt. een multitool )

Hoe maak ik zelf mijn BalkonTon

1. Zaag met de decoupeerzaag het gat in de bodem.
Let op! Het gat moet een paar mm kleiner zijn dan de buis.

2. Boor de gaten in de regenton

Neem de boormachine met een boortje van 8 mm.
Boor de gaten aan het eind van de zwarte lijn.
Totale lengte plantgat is 15 cm.

3. Zaag de plantgaten

Zaag m.b.v. de decouperzaag (eventueel met multitool of slijpschijf) over de zwarte lijn van boorgat
naar boorgat. Het boorgat 8 mm voorkomt uitscheuren van het plantgat. Let dus op dat je aan het
eind niet doorschiet met de zaag!

4. Maak de plantgaten

Verwarm met de verfstripper het kunststof bij de zaagsnede aan de binnenzijde van de ton. Als het
kunststof begint te verkleuren en te glimmen is het voldoende opgewarmd om te kunnen vervormen
m.b.v. de bijgeleverde mal.

Is de temperatuur te laag dan moet je teveel kracht zetten om de mal naar binnen te kunnen
drukken. Is de temperatuur te hoog dan zal het plastic smelten en word het plantgat niet mooi. Begin
met de gaten onderaan van links naar rechts en werk daarna rij voor rij naar boven.

Monteer de poten

Steek de slotbouten door de boorgaten en trek de moeren en ringen M8 m.b.v. een sleutel 13 strak
aan.

Maak het wormen hotel.

Boor met een grote boor (18 tot 25 mm) ongeveer 50 a 60 gaten in de buis. Laat aan de onderzijde 5
cm en aan de bovenzijde 20 cm vrij.

Monteer het wormen hotel

Verwarm het gat met de verfstripper en duw de buis door het gat. Let op bovenzijde (20 cm geen
gaten) / onderzijde ( 5 cm geen gaten) van de buis en ton.
Draai de Balkonton om en zet hem om de poten.
Boor met een boortje 4 mm een gat in de schroefdraad aan de bovenzijde van de Balkonton en in de
buis. Bevestig het wormen hotel m.b.v. het boutje M4.

Draai de Balkonton nogmaals om en kit de rand tussen wormen hotel en ton.

Monteer het kraantje in de rode dop:
Boor m.b.v. een boor ø 12 mm een gat in de rode dop en draai/duw hier het kraantje in zoals
afgebeeld op de foto en plaats deze in de onderzijde van het wormen hotel.

Plaats de gele dop aan de bovenzijde van het wormen hotel.

Plaats de slang over de plantgaten

Knip de slang op de juiste lengte af. Indien de slang 2 mm langer is dan het gat blijft het goed klem
zitten.
Buig de slang in de juiste vorm en plaats de opengeknipte slang over de onderste rand van het
plantgat.

Gefeliciteerd! Uw BalkonTon is klaar.

