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ACO EasyGarden Glassline

De Glassline is een verzinkt stalen afwate-
ringsgoot met verzinkt stalen maasrooster 
die toegepast wordt rondom de woning, 
bijvoorbeeld tegen de gevel.  De Glassline 
zorgt ervoor dat de vervuiling door opspat-
tend regenwater tot een minimum beperkt  
blijft.  

Het metalen gootelement is voorzien van 
perforaties zodat water wat langs de gevel 

1. Egaliseer de ondergrond (ca. 5,5 cm 
 van de bovenkant v/d bestrating) en 
 breng de geotextiel aan in de sleuf. 
 Het geotextiel dat uitsteekt kan men 
 afsnijden na aanbrengen van de 
 bestrating. Het geotextiel zorgt ervoor 
 dat zand niet uitspoelt naar de goot en 
 moet daarom aan onder- en zijkanten 
 van de goot aansluitend aangebracht 
 worden. 

2. De goten koppelen door middel van 
 inhaken en de eindplaten aanbrengen.  
 Het systeem is traploos inkortbaar met 
 behulp van een ijzerzaag. Slijpen zal 
 roestvorming tot gevolg hebben.
 De gootelementen dienen bij voorkeur 
 aan het einde van de gootstreng te 
 worden ingekort. Bij het afkorten 
 dient men erop te letten dat het rooster 
 na afkorten nog steeds met een 
 roosterbevestiging vast zit. 
 Eventueel beide gooteinden inkorten.
 Het rooster wordt bevestigd 
 met een kunststof snelsluiting, een 
 kwartslag draaien is voldoende.

afstroomt ook door de wand in de goot 
terecht komt en afgevoerd kan worden. 
Normaal gesproken wordt de Glassline niet 
op de afvoer aangesloten maar zal water in 
het straatzand wegzakken en infiltreren in 
de bodem.  
 
De goot wordt 3 zijdig ingepakt met geo-
textiel of waterdoorlatend bodemzeil (t.b.v. 
zandbakken) zodat straat- en voegzand 

niet wegspoelt naar de goot. Geotextiel of 
bodemzeil is verkrijgbaar bij tuincentrum,  
bouwmaterialen- of steenhandel. 
Let op: anti-worteldoek is vaak niet geschikt 
omdat het onvoldoende zand tegenhoudt.
 
Voor het maken van hoeken bestaat een 
hoekelement voorzien van rooster. Een niet 
haakse hoek is te maken door het in verstek 
zagen van onderbak en rooster.
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