MAGIclassic 1.50m
INSTALLATIONSMANUAL

Innehåll & Övergripande kronologi
Den kompletta installationsmanualen, förutom detta dokument, finns bruksanvisningar för den olika utrustningen
och alternativen för den pool som ska byggas. Bär den övergripande kronologin i åtanke när du installerar.

1

Lista

2

Schaktning

3
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Hällning av betongen

6

Efterbehandling
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Liner / Fyllning
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Omgivningen

INSTALATIONSMANUAL

FILTRERING FX Line

FX30

FILTRERING FX Line

FX40

Denna manual tillhandahålls av Piscines Magiline-företaget med
sikte på installationen av den utrustning som den tillverkar.
Piscines Magiline-företaget installerar inte de produkter som
det gör: installationen sker på installatörens ansvar.
Överensstämmelse med dessa rekommendationer är obligatorisk: Giltigheten
av tillverkarens garanti på utrustningen beror på den. Installatören ensam
ansvarar för eventuella följder av att tillverkarens rekommendationer inte följs.
MAI 2014

Läs hela manualen innan du installerar. Använd endast utrustning som
tillhandahålls av tillverkaren, Piscine Magiline
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B Strukturella moduler, 33 cm

Strukturella moduler, 100cm

1 Klippfästflikar

B

Överdelens strukturmodul

1

Lastpall av
övre
täckstruktur

2

Halvcell

3

Plugg

4

Liner hängande
profil

5

Toppbindningsstöd

6

Bottenbindningsstöd

4
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NOMENKLATUR

Konventionella konstruktionsmoduler 100 cm, 33 cm och 90 ° hörn R15

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Strukturella moduler

1
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11

12

13

NOMENKLATUR

Exempel: Spotlight-modul
14

1 Trim
2 Flänsskruvar
3 Fläns

10

4 Förseglad optisk enhet
5 Glödlampa

9
1

2

3

4

5

6

7

8

6 Socket support
7 Stödskruvar för socket
8 Kabel
9 En del av strålkastaren

ska vara bäddad

10 33cm Struktur
11 Krage
12 Utrustning rör

13 Utrustning rörram
14 Utrustning rörskydd

Liner sugmodul
6
5
4

3

INSTALLATIONSANVISNINGAR

2

1

1 Liner sugledning
2 Liner suguttag (x 6)
3 66cm Struktur
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1

Standardutrustning moduler

4 Huvudrör
5 Ram huvudrör
6 Skydd huvudrör
version mai 2013
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NOMENKLATUR

Överströmningsmodul (skott)

1

2
3

14

4

5
6
7

1 ABS-omslag
2 ABS-ram

8
9

10

11

12

13

3 Styr kolven
4 Styr kolvring
5 Kontrollrör
6 Flänsmutter
7 Kontrollrörförsegling
8 Dia. 80 mm evakueringsavlopp
9 Trim på bottenkranen
10 Skruvar på bottenbandets fläns
11 Bottenbandfläns
12 Undre tejp galler
13 Bottenbandstätning
14 Justerbar tank (p24)

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Vinkelstruktur
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1
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2

Liner installationspaket

NOMENKLATUR

1

1 Skum för trappsteg
2 Skum för vägg
3 Filt
4 Lim för filt
5 Lim för väggskum

7

6 Liner installationspaket
7 Liner

6
5

4

8

3

9

Rengöringssats
Kvast
Renföringstillbehörssats
Teleskophandtag
Vakuumbehållare för patron
Aktiv rengöringsmedel för patron

8
9
10
11
12
10

15

14

11

12

Strukturinstallationssats
14 Rak förstärkning 2,30 m lång
15 Vertikala omrörningsförstärkningar

INSTALLATIONSANVISNINGAR

16
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1

Liner installationspaket, underhållssats och strukturinstallationssats

16 Golvförstärkningar binder
17 Justeringsvev
18 Strukturinstallationssats
18

17
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VIKTIG REKOMMENDATION FÖR INOMHUSPOOL

När du bygger en inomhuspool är det bäst att placera FX-motorn utanför
byggnaden. Denna motor är tyst, men kan orsaka buller
(på grund av vibrationer) i byggnaden

Du hittar en förklaring om hur du separerar FX-motorn i dokumenten
<< FX30 filtreringsinstallationsmanual >>
och << FX40 filtreringsinstallationsmanual >>.
Finns på extranätet.

FX30

B

A

A

Ø50 / 90°

B

Ø50 / 920 mm

FILTRERING FX Line

FX40

FX 40 with separated electric pump :
Connect as shown by the diagram
opposite

Alla kapitel om separering av pumpen är
på en ljus bakgrund.

version mai 2013
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FILTRERING FX Line
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Teknisk
information

7/44

a) Påminnelse: ta reda på
stadsplaneringsreglerna och lokala
administrativa formaliteter för
installationen av poolen.
b) Undersök platsen noggrant, speciellt
om det finns anledning att misstänka
närvaron av stenar, vatten, lera eller
instabil mark. Fråga din återförsäljare
för råd.

a)

2

b)
Terrass anpassad
på mantlarna

Terrass under
nivå av mantlarna

A

Option

Mantel
Mantlar och limning
+4/+5 cm på nivå 0

Nivå 0

Definiera referensnivå "0", nivån till vilken
alla andra refereras. Den måste vara fast
och motsvara den färdiga strukturen. Välj
det med hänsyn till en framtida eller
befintlig terrass, till exempel

Mantel
Terrass

2

Terrass

Nivå 0

Invändiga
dimensioner
av poolen

156cm

15cm 25cm 20cm

Grävning
av basen:
-123 / -125cm
under nivå

a)

60 cm

Blindande
betong 2cm
(mini)

b)

Sätes rena 2 cm (mini)

3

Inre
dimensioner

Markera ut

a) Med hjälp av den medföljande ritningen
markerar du marken på poolen och
trappan (inuti dimensionerna av poolen)
på marken.
b) Lägg sedan till 40 cm runt, för att
markera utgrävningen och markera
utrymmen som ska lämnas för utrustning
(motflödesbad, filtrering: se deras
respektive manualer).

+ 40 cm

50 cm

200 cm

50 cm

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Blindande
betong:
-120cm
under nivå
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Stadsplanering och
typ av mark

SCHAKTNING

1

FX
version mai 2013
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Utgrävning

Utgrävningen av poolen är i två delar:
- Omkretsbasen:
Omkretsbasen är avgörande för
installationen av strukturen. Den är
50 cm bred på alla sidor av poolen och
ligger på ett djup av -156 cm under
nivå 0; Det inkluderar speglarna kvar för
utrustningen och trappan.

2

- Botten:
Dess form beror på valet av poolen.
Detta exempel visar proportionerna av
en standardkrum botten med en grund
och en djup ände. Denna typ av
utgrävning är vanligt: För någon annan
typ av botten, kontakta din återförsäljare.

JA
Gräva omkretsen till ett
djup av -123 / -125 cm

50

cm

50

P

cm

Djupa delen
Grunda delen

Grunda delen

Botten
Djupa delen

- 156 cm

P
2/3

1/3

50 cm

50 cm

P

50 cm

1/3
2/3

Längdgående och tvärgående tvärsnitt som passerar genom den djupaste punkten
Liner sug / Schakt

Övervakning och pumpning av vatten
mellan fodret och strukturen

Grunda delen

Djupa delen

Lägsta punkten

Gratis tömningslänk

Avlastningsbrunn

Övervakning och pumpning
av grundvatten

VARNING!
Om det finns vatten i
marken eller sönderfallet,
kontakta distributören.
Det kommer att vara
nödvändigt att installera
dräneringssystem och
tryckavlastningsbrunnar
(till exempel motsatt).

version mai 2013
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Inga skarpa kanter,
utgrävning avrundad
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NEJ

4

SCHAKTNING

Vid utgrävning, kontrollera nivåerna och
gräva sidorna till fullt djup

9/44
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Utgrävningen för en krökt botten måste vara fri från skarpa kanter - skedformad.

2
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SCHAKTNING

Bländande kurs
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77

2
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Dike
Varningsnät

FX filtrering

Automatiskt
utrustnings skjul

Utrustnings
dike

Utrustningsgraven kopplar poolen till
utrustningsrummet. Det är viktigt att bli
informerad om en lokal standard som
gäller för denna typ av struktur.
a) Orienteringen av trenchen beror på
poolens framtida utrustning: den
innehåller vanligtvis en hydraulisk slinga,
för eventuell installation av automatisk
utrustning och en mantel för
elförsörjningen.

2

b) Närvaro av vatten och el måste
signaleras av skyddsskärmar.
c) Utrustningsgrävningen sträcker sig från
botten av utgrävningen upp till
utrustningsrummet.

Elkanal

Hydraulisk krets

Standarden ställer ett minsta avstånd
på 3,5 m mellan tvättstugan och
poolen. När det gäller
MAGIclassic-poolen kan detta
avstånd inte överstiga 3m

6

a)

b)

Kontrollera alla dessa dimensioner innan
jordarbetaren lämnar:
a) Längden och bredden på olika ställen
på botten av utgrävningen.

50 cm

P

50 cm

c) Bredden på grunden av strukturerna,
som måste vara minst 50 cm.
d) Dimensionerna hos trappan och det
maximala djupet av den djupa änden.

d)
Blindande kursnivå = poolnivå

a)

7

Blindande betong

Den bländande kursen är ett lager
av mager betong som strukturen
är installerad på. Kvaliteten är
nyckeln till kvaliteten på den
färdiga strukturen
(både estetisk och teknisk).
• Skruva kursen perfekt nivå,
156 cm under nivå 0
• Fyll på alla fickor kvar för
trappor, utrustning (filtrering etc.)
och alternativ (CFS, etc.)

b)

-156 cm

c)

b) Diagonalernas jämlikhet.

Mager betong =
sand + 150-200 kg/m³ cement

d)
version mai 2013
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c)

Kontroller
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FX filtrering

Automatiskt
utrustnings skjul

5

SCHAKTNING

Den automatiska utrustningshallen innehåller extra utrustning av
poolen. Magiline rekommenderar alltid att man skapar en
tillgänglig hydraulisk slinga (från pumpen till urladdning) för att
göra det möjligt att installera installationen senare.

12/44

Först och främst kontrollera kvaliteten
på den bländande betongen:
• Sopa basen
• Kontrollera nivåerna
• Djup 1.20m under nivå 0
• Fyll spärren för trappan, filtreringen.
Utrustningsgraven måste också göras.

2

3

Leverans

Kontrollera att beställningen är klar,
med hänvisning till plocklistan.

3

Uppackning

Dra upp strukturmodulerna genom
benen och packa ut extrautrustning
(CFS, filtrering etc.). Läs sedan hela
installationshandboken och förbered
den nödvändiga utrustningen.

4

Positionering

1

B

Option

5

Uppbyggnad av
topplockmodulen

För varje 1m av strukturelement har du:
6 svarta halvceller
6 vita ben
6 svarta pluggar
3 beige foderskänger med
genomskinliga battar
3 standardfodralhängare

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Placera modulerna och trapporna på deras
respektive platser, på utgrävningskanten
(se ritning av poolen). Det är bäst att placera
överflödet nära utrustningsrummet och ge
en elhylsor 25 mm i diameter med en
tråddragare för alternativet konstant nivå
(passage av konstant nivåkabel).
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Kontrollera

PLACERING

1

kit SGC0194XX

version mai 2013
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3

B

Option

3

3) Detta ger 3 element som ska klippas
ihop.

4

4) När elementen är monterade, är
resultatet 1 m av locket.

5) Placera 1m locket på strukturen och
klippet.

6

6) Placera de 3 linerhängarna med de
genomskinliga battarna på insidan av poolen.
INSTALLATIONSANVISNINGAR

5
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dem i par. När denna åtgärd är klar,
vrid modulen över och för kontakten
på den andra modulen.

PLACERING

22) Klipp in halvcellerna och sätt ihop

2

14/44

8

8) När benen är inskruvade, vrid
strukturen igen; 1m-elementet är klart
att monteras.

6A
30cm

3

Bottenförstärkningar

a) Montera en stråle med
4 förstärkningar 2,30 m lång
och 3 distansorgan
b) Placera strålarna runt poolens
hela omkrets, utanför konturen

a)

30cm

b)

INSTALLATIONSANVISNINGAR

30cm

c) strålarna måste korsa i hörnen
och överlappa med 30 cm i
längdriktningen.

d)
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7) Vrid hela strukturen över för att
kunna skruva de 6 vita benen i de
utrymmen som finns för dem.

PLACERING

7

66cm

66cm
Justerbara fötter
version mai 2013
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c)

a) Placera ett hörn på den bländande
banan
b) Placera en uttagspinne på balken,
mot hörnet

3

c) Montera en första panel, benfri,
med hörnet
d) Placera en uttagspinne på balken

d)

e)

Korsningar
paneler

e) Montera en andra panel, med ben,
och så vidare.

VARNING
Klipningen av strukturen
är irreversibel!
Om det är något fel, kontakta återförsäljare

Pin

återhämtning

Skena

f) När arbetet fortskrider, skjut
foderskyddsskenorna på båda
sidor av strukturen i ett förskjutet
matris (inklusive i hörnen)

Sida
inne
i poolen

f)

Struktur

Förskjutna skenor

skiktstruktur

g) Kontrollera enhetens kvalitet
genom att lyfta den.

6B

Montering av
strukturen

1) Sänk den stora utrustningen
(filtrering, CFS, etc.) i utgrävningen.
Klipp modulerna tillsammans, som
visas genom ritningen av poolen och
kontrollera kvaliteten på aggregatet
genom att lyfta den.
INSTALLATIONSANVISNINGAR

1
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b)

PLACERING

a)

16/34

3
Clic

Clic

3

3) När du sätter de sista förstärkningar,
fördubbla antalet förstärkningarna i
nästa-till-sista modulen och vrid sedan
tillbaka in i den sista modulen före
klippning.

4) Placera de övre banden och förstärka
hörnen med böjda 2.30m förstärkningar.

4

7

EFTERBEHANDLING

a) Placera bindningsstöden på
ALLA cellerna

a)

b)

b) Skydda skyddsbanden i

skenorna. Skjut
spridningsförstärkningar i alla
väggben
i alla hällspruvorna, tryck de
mellanliggande horisontella
förstärkningarna mot insidan av
poolen (inklusive filtrering och
hörn). Se också till att de
vertikala hårnålarna är
anpassade och på golvuttagens
hårnålar.

c)

INSTALLATIONSANVISNINGAR

c) Placera de vertikala hårnålarna
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30cm

2) När aggregatet fortskrider, skjut
2,30m förstärkningar mellan cellerna
(4 nivåer).
Förstärkningarna måste överlappa
minst 30 cm (1 modul = 33cm).

PLACERING

2

45°
version mai 2013
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8

För uppförande av trappsteg i full bredd, se manualen för raktrappor.
Vertikala
tappar

Stål
horisontell
inåt till
poolen

Återvinning av
stiften i linje med
vertikala tappar

Fullbredd trappor
(version 2012)

NOTICE DE MONTAGE
2
INSTALLATION MANUAL - MONTAGEHANDLEIDING

3

1

PLACERING
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MAGILINE 150 cm

3

RAK TRAPPA - BEACH 1

INSTALLATIONSANVISNINGAR

18/34

Skjut de vertikala armeringarna i alla
moduler, haka dem till de övre banden
(trappan ingår). Förstärka trappan med
två förstärkningar per steg och flera
förstärkningar på det övre steget
(borra genom partitionen om det behövs).

a)

10

3

Kontrollera och
justera

a) Kontrollera dimensionerna för poolen:
• Bredd och längd densamma på flera
ställen
• Diagonaler lika.
Jämför dessa dimensioner till poolens
ritning.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

b)

b) Kontrollera nivån på toppen av
strukturen. Justera den genom att skruva
fram och bakbenen på strukturen i
(eller ut) med vevet.

version mai 2013
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Trappor och armering

PLACERING

9
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C) Rikta upp strukturens ben med ett
vattenpass.
Rikta upp överdelen av strukturen
genom att skruva fram- eller bakbenen
på modulen i (eller ut).

Kabel

Spän

kabeln

11

Fastsättning

Placera alla benen på strukturen i kontakt
med marken, säkra sedan dem varje
meter med hjälp av pinnar (medföljer)
eller skott av betong.

1m

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1m

version mai 2013
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c)

PLACERING

3
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Anslut linsugningen
till de olika
sugpunkterna.
Anslut inte en slang.
Om du inte har
tillräckligt med
anslutningar, fäst
dem på undersidan
av panelerna.

Anslut linsugningen till de olika
sugpunkterna.
- fyra i hörnen av poolen,
- två i botten av trappan.
Skär och sätt ihop delar av insatsringen.
Du kan också finna det användbart att
binda korsningarna.

11

Förstärkning av golvet

Placera det svetsade trådnätet på botten
av poolen, höj det på små betongblock
(6 cm höga). Franska gränsstatistik
standarder för armerad betong anger ett
golv med PAF-C svetsat trådnät
(200x200mm / Ø4.5mm).
Slutligen placera förstärkningarna på
golvutrymmet så att de passerar de
vertikala armeringarna.

version mai 2013
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Exempel med
romerska trappor

3

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Exempel med
trappor med
full bredd

Anslutning av
linsugningen

PLACERING

12
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Svämma över

1) Överflödet måste anslutas till en
Ø80mm avloppsplatta eller till ett
Ø80mm PVC-evakueringsrör
(fråga om lokala standarder).
Det är möjligt att skapa en sluttning för
att gynna flödet.
2) Det är möjligt att ansluta överflödet
till ett Ø63 evakueringsrör med en
Ø80 / 63 avsmalning (ej medföljer).

4

2)
Reduktion
Ø80/63

2
2

Filtrering

Det är viktigt att de hydrauliska anslutningarna görs innan betongen hälls.

Följ
handböckerna

FILTRERING FX Line

FX30

3
Se den specifika manualen för hydrodysans hydrauliska anslutningar
(till exempel).

MAGIsport

2

Följ
handboken

INSTALLATIONSANVISNINGAR

FX40

FILTRERING FX Line
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1

ANSLUTNINGAR

1)

INSTALLATIONSANVISNINGAR
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Rören kan placeras i ärmar:
Ø80 för Ø50 rör
Ø90 för Ø63 rör
ANSLUTNINGAR

Limplåt

version mai 2013
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PRAKTISKT ARK - LIMNING
4

23/44

PU M P Ø40 M AN TE L MAGISP ORT (TILLV AL)

Ø40 M AN TE LK OM P ON E N T M OTOR (TILLV AL)

RE G U LO M AN TE L Ø25 (TILLV AL)

3

4

5

1

OVAN JORD ELLER
NEDSÄNKAS
KOMPONENT
(VALFRITT)

4

2

2

PROJE K TOR (E R)

PU M P FX

MAGIsport
Pump
(valfritt)

ANSLUTNINGAR

J UILLET 2012
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G AINE Ø

FX

2

POMPE

G AINE Ø 40

1

5

3

Elektriska mantlar sträcker MAGIclassic

4
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NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION MANUAL - MONTAGEHANDLEIDING
MONTAGEANLEITUNG - MANUALE DI MONTAGGIO - MANUAL DE MONTAJE

BRANCHEMENTS - CONNECTIONS - AANSLUITINGEN
ANSCHLÜSSE - ALLACCIAMENTI - ACOMETIDAS

4
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7

6

5

4

3

2

1

version mai 2013

1
2

3

Box
transformator

7

5
7

4

Projektorer

Pump MAGIsport
(tillval)

Pump FX

ANSLUTNINGAR

Klipp av den allmänna elnätet före något elektriskt arbete.
Anslutningen måste göras av en professionell kvalificerad för denna
typ av ledningar.

6

Box MAGIsport
(tillval)

Elboxarna måste placeras mer än 3,5 m från
poolen och skyddas från elementen
Standard NFC15 / 100 (del 7-702)
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Säkerhetssensorns kabel HO5 VVF
2x1,5mm²
Ge en gelbox (kommersiellt tillgänglig)
för anslutningen i pumprummet (IPx5)

MAGIsport-pump, RO2V-kabel
5G 1,5 mm² <= 25m
5G 2,5 mm² <= 43m
(2,2 KW / 230 V 50 Hz)

MAGIsport box strömförsörjning
(Tillval) RO2V 3G-kabel, 2,5mm²

1 RO2V-kabel per Neolight-spotlight (vit LED)
Eller Lucie-spotlight (färgad LED) (20W / 12V):
3G 1,5mm² ou (2x1,5mm²) <= 12m
3G 2,5mm² ou (2x2,5mm²) <= 20m
3G 4mm² ou (2x4mm²) <= 32m
Ge en gelåda (kommersiellt tillgänglig) bakom
varje strålkastare

Transformatorens strömförsörjning, HO7
RNF 3G-kabel, 2,5mm²

FX Pump Câble RO2V
5G 1,5mm² <= 30m
5G 2,5mm² <= 60m
(1,5 KW / 230 V 50 Hz)

Generell strömförsörjning
RO2V 3G-kabel, 6mm²
(ge skydd mot 40A brytare
vid huvudledning)

FX-rutan

Del av MAGIclassic-kablarna med LED-strålkastare och motorrumsöppningssäkerhet

4
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MPa
25
20
15
10
5

5

10

15

20

25

30

dagar

Magiline rekommenderar en
nedgång på 10 i Abrams-kontestet

För flytande

God konsistens

En betong till C25 / 30-standarden:
C25 / 30 betong används rutinmässigt
vid byggandet, och alla betonganläggningar
använder den. C25 / 30-standarden
garanterar en tryckhållfasthet på 25MPa
efter 28 dagars härdning.
Standarden ställer upp en styrka som nås
efter 28 dagar. Man bör komma ihåg att
nästan 50% av denna styrka uppnås om
5 dagar och 65% på 8 dagar (se diagram).
En måttlig viskös betong: Det finns en
standard för mätning av betongens
viskositet: Abrams-konen. Stripping av
den här konen lämnar en hål av vilken
nedgången mäts. Fråga betongfabrik för
en abrams kon nedgång på 10.
Orderinformation:
Orderen för betongen måste innehålla
följande information:
- C25 / 30 betong
- Abrams konkonjunktur 10
- Betyg 8 till 10
Exempel på beställning
BPS EN 206-1
Styrka C 25/30
Konsistens S3
Exponering XF1
Betyg 8/10

För torr

2

Golv:
1m² = 0,15 m³

Strukture
1ml = 0,20 m³

Kvantitet

Mängden betong som behövs för hällning
av poolen beror på dess dimensioner,
nämligen:
- Volym per linjär mätare med struktur
= 0.20m³
- Volym per kvadratmeter golv = 0.15m³
(tjocklek 15cm)
Runda upp till nästa högre kubikmeter
för strö på utrustningen

Trappor
0,4 à 0,6 m³

5

Ex :
Simning

Använd aldrig fiberförstärkt betong
Använd aldrig en betongvibrator
version mai 2013

INSTALLATIONSANVISNINGAR

0

Val av betong
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Styrkan av betong vs tid

1

HÄLLNING AV BETONGEN

Magiline rekommenderar C25 / 30 betong

27/44

Före hällning är det viktigt att kontrollera
följande punkter:
• Förstärkningar
(vertikala och horisontella) korrekt
placerade i strukturen och trappan.
• Svetsat nätnät på plats och upphöjt
• Alla hydraul- och suganslutningar är
gjorda.
• Struktur hålls på plats med pinnar eller
betongblock.
• Strukturens nivåer, dimensioner och
diagonaler är sanna.
• Utrustning av utrustning (filtrering, CFS,
etc.) vilar på basen och deras skyddsnivå.

a)

b)

Tejp

Strip bottenfärg
och
anti-krossnings
profil

Glans
film

4

5

Skydd

a) Se till att foderskyddsskyddet finns på
alla paneler och trapporna.
b) Skydda hela konstruktionen och all
utrustning med den vita vita polyanfilmen
som tillhandahålls:
- förhindrar körningar av betong på
strukturen
- skyddar de delar som ska läggas
- skyddar strukturen mot UV från solen.

Lämna polyanfilmen på
strukturen tills fodret är
installerat! (Risk för
försämring av strukturen
med UV-strålning)

a)

b)

c)

Hällning av strukturen

Andra steget i hällningen; Golvets tjocklek
(inklusive eventuell återfyllning) får inte
överstiga det vita märket mot panelens
botten.
a) Fördela betongen jämnt över botten av
poolen (tjocklek 15 cm).
b) Screed på den nivå som anges av
märkena på panelerna.
c) Fyll i betong med den förarmerade
formen som är avsedd för detta ändamål,
placerad under den vita sprängformen.
> Efter att ha hällt strukturen, kontrollera
och vid behov korrigera inriktningen av
panelernas överdelar (vattenpass).
version mai 2013
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5
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Kontroller

HÄLLNING- AV BETONGEN

3
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Andra steget i hällningen; Golvets
tjocklek (inklusive eventuell
återfyllning) får inte överstiga det
vita märket mot panelens botten.
a) Fördela betongen jämnt över
botten av poolen (tjocklek 15 cm).
b) Screed på den nivå som anges av
märkena på panelerna.
c) Fyll i betong med den
förarmerade formen som är avsedd
för detta ändamål, placerad under
den vita sprängformen.

vitt märke
patchning
flotte

15 cm

a)

b)

5

> Efter att ha hällt strukturen,
kontrollera och vid behov korrigera
inriktningen av panelernas toppar
(vattenpass).

c)

Om strukturen måste spendera
en vinter utan liner, lämna hål
genom golvet för eventuell
uppvällning av vatten (till
exempel 2 rör med en diameter
på 100 mm). Anslut dem när
fodret är installerat.

7

Hällning av trappan

Den sista delen av hällen, trappan, kräver
mer försiktighetsåtgärder:
a) Häller endast med spade, från botten
uppåt.
b) Smoothen varje steg med hjälp av en
flottör vila på nosing.

a)

b)
8

Utjämning

Detta är ett valfritt efterbehandlingssteg,
beroende på hur smidig du vill att golvet
ska vara. Det korrigerar eventuella
brister i hällen och påverkar direkt
poolens färdiga utseende.

Golvet måste ha en jämn yta,
oavsett om den är jämn.
version mai 2013
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Kanten
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Panelstruktur

Hällning av golvet

HÄLLNING AV BETONGEN

6
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VIKTIGT
Hällning av filtrets baksida
VIKTIGT
Hällning av fotfodringssugningen

version mai 2013

HÄLLNING AV BETONGEN
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Exempel på att hälla betongen

5
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version mai 2013
HÄLLNING AV BETONGEN
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Exempel på att hälla betongen

5
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Option

1

a) Belägga strukturen med lim med en
9x9x9 eller 8x10x20 kam och belägg på
baksidan av hörnen av coping.
b) Bonda hörnen av coping genom att
krossa åsarna. Rikta in klibbningselementen
med ett vattenpass längs baksidan (limens
totala tjocklek = 5 till 8mm).

Vattendroppe
Överensstämmelse
med strukturen

b)

D

D

Option

Option

Linje längs
framsidan

Linje längs
baksidan
Rekommenderad produkt:
Tjockt vitmortellim, med
blandade bindemedel
inkorporerade
(2 till 3 kg för
2
4 hanteringselement).

limma = 5 till 8 mm

a)

b)

D

c)

2

D

Option

Option

d)

D

D

Option

e)

Option

f)

D

Option

Montering av hörnen

Installation på sidorna

a) Placera alla sidostyckningselementen
för att välja skärmens positioner.
b) När arbetet fortsätter, belägga
strukturen med lim för 2 eller 3
hanteringselement.
c) Belägg det första klibbingselementet
med lim.
d) Placera den mot masonens linje;
Använd de 8mm shims som finns.
e) Repetera operationen.
f) Skär det valda hanteringselementet
(avstånd kvar minus 16 mm) och lim det.
Det är ofta bäst att placera skäret mitt
på en sida.
Upprepa detta steg på alla sidor om
poolen (utom trappan).

D

Option

version mai 2013
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a)

6
EFTERBEHANDLING

Obs! Coping bygger på natursten, så märkbara skillnader i ljushet mellan elementen är naturliga.
Dessa skillnader kommer att möta över tiden (uniformiseringen av nyanser när det är fuktat
illustrerar detta fenomen).

32/44

b)

c)

d)

a) Placera alla trappan på trapporna för
att fördela luckorna (anpassa de ändar
som hanteras med poolen).
b) Gör några nedskärningar
c) Lim hela
d) Limma klibbningselementen så långt
som hörnet (eventuellt klipp: återstående
avstånd minus 16mm).

4

6

Sammanhang mellan
hanteringselementen

Göras efter torkning
i 24 timmar.

a)

c)

Yta
Stop-out

b)

d)

5

Placering av plattorna

a) Placera plåtarna mot
klibbningselementen.
b) Skruva avstånden direkt till ramen
under dem.
c) Stäng luckorna.
d) Peka ramarna med beige akryl.
För att installera omgerna under nivået
på klibbningselementen, skära av
överloppstankens överdel och ta bort
alla distanselement.

Skärmärken

INSTALLATIONSANVISNING

Ringleden
efterbehandling
tätning

• Smörj lederna med en slang och torka
omedelbart med en svamp och vatten.
• Gör omkretsleden med stenpulver eller
stoppa efter installationen av fodret
(rekommenderat och tillgängligt från
din distributör).
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a)

Installation på trappan

EFTERBEHANDLING

3

Skärningslinje

version mai 2013
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däck

däck
ungefär 3 till 4 cm

LINER / FYLLNING

OMGIVEN UNDER COPING

Coping

SURROUNDSPOLA MED COPING

SURROUNDSPOLA MED COPING
Fäst en << spacerram >> (finns som tillval)
(50cm x 50cm)

coping

version mai 2013
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Utgångspunkt: Förberedelse av poolen:
• Rengöring av coping och poolområdet
• Rengöring av insidan av linerens
hängande skena
• Avlägsnande av flänsarna och rengöring
av urtagen, skruvarna (av skruvhålen),
flänsarna på delar som ska läggas
(använd en liten bit och en dammsugare)
• Rengöring av väggarna
• Tömning av bassängens botten
(torkning och dammsugning av vattnet
i botten av poolen)
• Rengöring av botten av poolen
(dammsugare)
• Skärning av trappens sugrör och
eliminering av etiketterna i hörnen.

Anmärkning: Murverkets
yta måste vara helt slät

2

Montering av
skummet

• Limning av 5 mm skum på väggar och
botten (lim i speciell plast aerosolburk).
• Klipp ut den så att den passar till de
delar av de delar som ska läggas på,
insatsportarna.
• Limning 10mm-skummet i trappstegen,
se till att det sträcker sig några
centimeter bortom nosing.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Se till att alla tätningar är
på plats på de delar som
ska läggas

version mai 2013

Pools Magiline - 7 rue du General Sarrail - 10000 TROY FRANCE - SAS med ett kapital på 1,103,800 € - RCS Troyes 429 450 933 - NAF 364Z - TVA FR 094 39 45 09 33 - Tillverkningen av vår utrustning och tillbehör är skalbar. Deras visuell representation här är vägledande och inte avtals effekt.

7

Förberedelse

LINER / FYLLNING

1
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Använd strumpor. Lossa filten. Belägga
kanterna med lim och skär av det
överskjutande filtet för att få en jämn
tjocklek.

7

Ingen extra tjocklek:
• Tunt skikt av lim
• Limma fogarna noggrant

4
Trappa slit eller steg

Grönt märke (vänd åt sidan) på
hörnet i slutet av trappan

Form
vägg botten
sömmen

«Nosing»
hörn

Avrundad hörnsöm
«Riser» hörn
Söm på den sista stigaren

1

Botten
sömmen

Rätt position

Allt måste vridas 180 ° för att nå rätt position. Var försiktig så att du inte lyfter
det på betongen av misstag.

2) Fälla:
Börja med att fälla upp fodret med
1 till 2m (vanligtvis på grunda eller
trappa sidan). Utveckla sedan små
och små (dragspel) mot djupänden,
tills väggfoten är vid väggens fot.
Fäll ut sidorna och centrera runt
fodret i poolen (hörn i hörnen).

version mai 2013
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1) Positionering:
Lägg försiktigt ned fodret, fortfarande
vikt, i mitten av den grunda änden,
1 meter från trappan. Orientera
enligt utfällningsriktningen som
planeras i fabriken (diagram nedan).

Felaktig position

2

Installera fodret
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Installera filten

LINER / FYLLNING

3
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Skillnad

Trappens bredd (liner)
Trappens bredd (murverk)

7

Använd en skärare runt
runt hörnet
(för att inte perforera fodret)

4

B

4) Placering av fodret i förhållande
till poolen:
Börja inte att placera fodret i poolen
tills trappan är helt fastsatt.
Häng simningens hörn först innan
du börjar på sidorna. För att placera
väggfotens söm - för att hitta
motsvarande avrundning, håll
fodret på golvet med en fot
(avrundning av sömmen passar
perfekt med muren avrundning).
Häng formen i hörnet direkt ovanför
hörnet vid foten av väggen.

Häng formen i hörnet
direkt ovanför hörnet
vid foten av väggen.

Tips: För att ta vikten på
fodret medan du hänger
på hörnen, stöd det
ungefär var 2m längs sidorna.

4. Fyll på hängen på fodret på de raka
delarna.

A

5

A

Håll fodret på golvet med en fot

Liner blir rynkfritt
Sömmar av fodret

B

Liner kommer att rynka på
trappan
Sömmar av fodret

5) Kontroller:
När fodret är fullt hängt, kolla igen
centreringen och korrekt placering
av sömmarna: sömmar med
avrundade hörn i hörnen vid fotens
vägg, << gröna >> markeringar av
trappor, och särskilt sömmen vid
Trappor (söm vid foten av den sista
stigarens vägg). Om så behövs, skift
denna sömmen till kanten vid
trappan, även om fodret dras för
långt bort från positionen på
motsatt sida.
version mai 2013
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3. Säkra hörnen med träpinnar för att
undvika glidning i hängskenan.
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Söm av sista stigaren

Skillnad

3) Placering på trappan:
Fodret på trappan är avsiktligt
underbyggt med avseende på
murverket; Det måste därför
centreras breddriktat för att fördela
spänningen mellan sidorna. De två
sömmarna på den sista stigaren är
den bästa referensen för centrering:
dela skillnaden i måtten mellan dessa
sömmar. Dessutom markerar två
märken med penna kanterna på
hörnen på varje sida, högst upp på
väggen.

LINER / FYLLNING

3
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Exempel på liner med rynkor
på trappan

Rynkfri installation av fodret
Sömmar av fodret

Trappor sett ovanifrån

B

En 0,75 mm liner måste installeras vid
en temperatur mellan 15 och 25 ° C.
(Linerna tillverkas och undersöks under
spänning vid 20 ° C).
Om den sista stigarens söm är avsevärt
ur sin position (mer än 2 cm), bildar
rynkor de sista 2 stegen, även om det
första steget är fritt från rynkor.
Detta fenomen förvärras om djupänden
är mycket djup; Vattnet i djupet drar
liner nedåt, och det måste vara nyligen
eller det kommer inte vara tillräckligt
med material på trappan.

Liner installation som leder
till rynkor och konkaviteter
på trappan
Sömmar av fodret

INSTALLATIONSANVISNINGAR

A

Rynkfri installation av fodret är omöjligt
utan ett utmärkt vakuum och därmed
maximal sugning mellan murverket och
fodret. Detta obligatoriska steg består i
att bedöma slutresultatet (med vatten)
innan den slutgiltiga fyllningen av poolen
påbörjas.
Ett liner som är dåligt placerat vid denna
tidpunkt kommer att vara dåligt placerat
efter att poolen är fylld. Murverket är
mer eller mindre lufttätt beroende på
vilken struktur som används för
utformningen av poolen. För att
kompensera för luftläckor måste
sugningen riktas till nyckelplatser,
nämligen trappan och hörnen
(se Magiline-systemet).
Om du bestämmer dig för att inte
tillämpa denna princip helt, måste du
suga på poolen från trappan (den punkt
som är mest utsatt för rynkor) och om
möjligt från minst en extra sugpunkt i
poolen.
Tveka inte att suga av suget och placera
fodret om det finns rynkor eller sömmen
är ur sin position.

7
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Effekt av linsugning under sugprocessen

Liner sugning

LINER / FYLLNING
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• Om suget är perfekt och fodret
korrekt placerat, börja fylla poolen
utan att suget sugs ut. Om det finns
ett fel eller ett strömavbrott, sluta fylla.
Efter att suget startats igen,
kontrollerade du att fodret inte har
glidit innan du återupptar fyllningen.
• I bästa fall rekommenderar vi att
suget inte stoppas tills poolen är helt
fylld (se Magiline-systemet). I det här
skedet är det dock möjligt att stoppa
sugningen av poolen, var försiktig så att
sugningen av trappan fortsätter tills
poolen är full: om suget är stoppat kan
linerna lossna på de stegen som
fortfarande ligger ovanför vatten.

7

Vänta tills vattnet spolas i det
andra steget (ungefär under
strålkastaren) innan du monterar
flänsarna på de delar som
ska läggas.

7

Montering av flänsarna

INSTALLATIONSANVISNINGAR

• Hitta skruvhålen med ett finger och
markera dem med ett kors med en
kulspetspenna.
Det är möjligt att känna formen på en
del som ska bäddas och dess fästhål
genom fodret.
• Dra åt skruvarna i flänsen i förskjuten
ordning, långsamt och gradvis, utan att
tvinga, för att inte bryta det. Använd
sedan en liten skärare försiktigt ut
interiören för att låta vattnet passera.
• Placera trimmen.
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Fyllning
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Cell full av
betong

Omgivning

1
Lutning för
flöde

4 cm

VIKTIGT
Överla inte överdelen och
surrounden om surrounden
sträcker sig under hanteringen

Bruk
Betong
Förstärkning

1 cm

Ståltrådsnät
Halv
cap

Tvärsnittsvy

Extern grund enligt jordens
bärkraft, dimensionerna för
surround- och
frostskyddsnormer.

Fyllning

Expansionsfog

Jord

b)

2

Förberedelse och
installation

a)

Placera det svetsade nätet ca 4 cm
över fyllningen (beroende på
tjockleken på plattan).
Förstärkningarna sträcker sig i
cellerna var 33cm
(förstärkningsdiameterns storlek
beror på omgivningens storlek).

b)

Häll betongen, lämna de sluttningar
som krävs för vattenflödet. Fyll helt i
cellerna med betong.

Plattan vilar på simbassängen,
men är inte integrerad med den

c) Slutligen installera surround-plattorna.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

a)
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Kantsten
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OMGIVNING
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