
 

Szerelési utasítás POLYgo körhomokozó elem 
 

 

Gyártó: POLYDUCT ZRT 
 Nádudvar 

 Kabai út 62. 

 4181 

POLYgo körhomokozó fı egységei: 

- UV stabilizált polietilén körhomokozó 
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Általános terméktájékoztató 
 
A korróziós hatásoknak ellenálló POLYDUCT termékek valamennyi elemének hosszú 
élettartama csak akkor szavatolható, ha azokat rendeltetésének megfelelı célra és 
megfelelı módon használják, továbbá, ha betartják a telepítési és karbantartási 
útmutató elıírásait. 
 
Termékeink környezetbarát, újrahasznosítható alapanyagból készülnek. 
 
 
Körhomokozó játszótéri eszköz általános tájékoztató 
 

A körhomokozót a telepítési utasításnak megfelelıen kell összeépíteni és a 
karbantartási utasítás szerint kell karbantartani. 
A körhomokozó körbefutó hátfalának és üllı felületének köszönhetıen kényelmes 
homokozást nyújt a gyerekek számára.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Homokozó elhelyezési terület: 

Olyan helyszínt kell választani, ahol a homokozó körül 1.5 m széles sávban nincs 
veszélyesnek minısíthetı akadály; pl.: kemény éles élő, hegyes tárgyak. 
 

Megnevezés POLYgo körhomokozó 
Típusszám RJKH-185 
Életkor (év) 1-14 éves korig 
Alapanyag PE 
Tanúsítvány MSZ EN-1176 
POLYgo körhomokozó elem 
befoglaló méret (mm) 

Ø2350 X 500 

Tömeg (kg/elem) 23 
Szabadesési magasság 350 mm 
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Telepítési útmutató  
 

- Telepítéshez szükséges munkagödröt lépcsızetesen kell elkészíteni. Ki kell 
alakítani egy Ø2400 mm munkagödröt 150 mm mélyen majd a munkagödör 
középén Ø2200 mm területen + 300 mm mélységben homokozó alatti 
ágyazatot kell elkészíteni (lásd telepítési rajz); 

 
- A munkagödörben 150 mm vastagságban vízelvezetı kavicságyat kell 

kialakítani;  
 
- Az elkészített kavicságyra 200 g/m2 geo- textíliát kell helyezni rétegelválasztás 

céljából. A földvisszatöltést 150 mm vastagságban (Ø2000 mm munkagödör) 
megfelelı tisztaságú bányahomokkal (lásd telepítési rajz). 

 
- A visszatöltést követıen helyezzük be a homokozó elemeket a munkagödörbe 

és állítsuk be a homokozót vízszintbe.  
 

- A homokozó elem beépítését követıen töltsük fel a homokozót megfelelı 
tisztaságú (minıségi bizonyítvánnyal rendelkezı) bányahomokkal  
(ajánlott mennyiség min. 1m3). A homokozón kívül esı terület feltölthetı a 
kitermelt földdel amennyiben az megfelelı tisztasású, törmelékmentes 
ellenkezı esetben folyamihomokkal vagy bányahomokkal a meglévı 
talajréteggel megegyezı szintig, folyamatos tömörítés mellett, biztosítva a 
homokozó elemek stabilitását.   

 
 
Szemrevételes ellenırzési útmutató: 
 

Az üzemeltetınek legalább havonta dokumentált módon szemrevételezéses 
ellenırzést kell végeznie, melynek során meg kell állapítani: 
 

- a homokozó  stabilitását, a külsı oldali föld rátöltés hiánytalan meglétét, 

- a homokozó keret elemek sérülésmentes állapotát, 

- a homokozóba behelyezett bányahomok mennyiségét, 

- a homokozó tisztaságát, a szerves és szervetlen szennyezıdéseket el kell távolítani. 

 

A megállapítások alapján szükséges javítások elvégzése a karbantartást végzı 
feladata. 
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Operatív ellenırzési útmutató: 
 

Az üzemeltetınek legalább 3 havonta dokumentált módon operatív ellenırzést kell 
végeznie, melynek során meg kell állapítani: 
 

- a homokozó stabilitását, a külsı oldali föld rátöltés hiánytalan meglétét, 

- a homokozó sérülésmentes állapotát, 

- a homokozóba behelyezett bányahomok mennyiségét, 

- a homokozó tisztaságát, a szerves és szervetlen szennyezıdéseket el kell távolítani. 

 
A megállapítások alapján szükséges javítások elvégzése a karbantartást végzı 
feladata.  
 
Megjegyzés: Az eszköz szemrevételezéses és operatív ellenırzési feladatai azonosak, 
és ezért összevonhatók. 
 
 
Karbantartási útmutató:  
 

A homokozó keret alapanyagának köszönhetıen karbantartást nem igényel.  
Az üzemeltetınek legalább 3 havonta dokumentált módon ellenıriznie  
és karbantartania kell a homokozót: 
 
- a homokozó stabilitását, a külsı oldali föld rátöltés hiánytalan meglétét, a hiányt  

pótolni és javítani kell, 

- a homokozó sérülésmentes állapotát, szükség szerinti javítását vagy  

cseréjét el kell végezni, 

- a homokozóba behelyezett bányahomok mennyiségét, szükség szerint pótolni kell a  

hiányzó mennyiséget. 

- a homokot fel kell ásni, át kell forgatni, 

- a homokozó tisztaságát, a szerves és szervetlen szennyezıdéseket el kell távolítani, 

- a homokot évente ki kell cserélni. 
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Telepítési szint (méretek mm-ben) 
 

 

Biztonsági terület (méretek mm-ben) 
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Ellenırzési és karbantartási jegyzıkönyv 
 

Vizsgálat Hiba megszüntetve Dátum  Felelıs       
személy 

 Játékeszköz 

Megfelelı Hiba 

 Megállapítás 

Hogyan Dátum Aláírás 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


