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Förberedelse
1. Planering

Beräknad pool utan trappa
2 personer 8 h/ dag
Betong beställs ut med bil
1. Förberedelser med platta
2. Väggar, vit gods & anslutningar
3. Kantsten, rörledningar och teknikrum
4. Montera liner och fylla poolen (om vatten finns)
Totalt:

1 - 2 dagar
1 - 2 dagar
1 - 2 dagar
1 dag
5 - 7 dagar

Varning: Efter att ha läst denna manual, om något är oklart,
Kontakta din återförsäljare för mer information

Sammanfattning av installation:
1. Mät och markera upp de inre dimensionerna på poolen
(EX: Längd 8 m x 4 m bredd x 1,50 m djup).
2. Mät och markera upp poolens innermått + 0,50 m/sida, så längd och bredder är: längd 9 m - 5 m bredd.
3. Bestäm hur långt ner som der ska grävas genom förhållande till en fast punkt (punkt 0), t.ex. terrassen som kommer att vara färdig punkt 0.
Schaktning för botten ska vara (1,50 m + 0,10 m + 0,2 m) 1,80 m lägre än punkt 0 + tjockleken på ev. kantsten. Djupet ska verifierats med hjälp
av en laser. Tänk på om du ska isolera botten så ska isoleringens tjocklek läggas till på grävdjupet.
4. När gropen är grävd kontrollera att måtten stämmer och att vi har 9x5 meter på gropens botten samt att den är 1,7m under punkt 0.
5. Installera nu en pumpbrunn om så behövs samt lägg ut fiberduk och grusa av med makadam 8/16, eller liknande. Padda noggrant.
6. Bygg form av 45x95 med stöttor om varje 0,5m. Armera botten av poolen med nät Ø 4mm, eller större och sätt nätet på klossar så att det
hamnar i mitten av betongen. Gör uppstick med armeringen varje 25cm, där poolens vägg kommer att stå (poolens insida + 12cm), uppstick
görs av armering Ø 10mm.
7. Gjut botten, minst 10cm.
8. Nästa kan man börja med strukturen (montera block), ingjutningsdetaljer, och armeringsjärn 10mm horisontellt och vertikalt om hål för vit
gods blir för stora tätas detta med fog skum. Stärk strukturen på långsidan samt kortsidan med reglar så att den är stabil vi gjutning.
9. Fyll poolen med betong, gör det med 3 varv så att betongen hinner sätta sig (använd inte vibrator då formen kan spricka). Var försiktig med
formen under gjutningen
10. Låt betongen torka minst 8 till 10 dagar, men under den tiden kan man installera rörledningar, teknikrum, samt starta med återfyllnad
(dock inte i kontakt med poolen). Du kan även montera kantsten utom hörnbitarna för att underlätta fastsättningen av linern.
11. Avvakta 21-dagar för att garantera att poolen har brunnit som den ska, limma mattan på väggarna och botten, sen kan du montera linern,
börja med att fylla maximalt 3-5cm. Sträck ut linern och ta bort veck, sen kan du fortsätta att fylla, vart eftersom vattnet når ingjutningsdetaljer
sätter du dit flänsarna och tar hål i linern.
12. När poolen är fylld är det bara att starta filtreringen.
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Förberedelse
2. Monterings princip

7

6

10

9
5
3

8

4

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bottenplatta 10cm tjock
Armeringsnät Ø 4mm
Armering vertikala Ø 10mm
Armering horisontella Ø 10mm
Anti-bakterier filt
Termopool block Solid Bric
Linerlist
Liner
Kantsten
Trippel armerat i toppen 10mm
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Sammanfattning av byggsystemet

Vinkeljärn för att stabilisera väggen och skapa ett förband
mellan botten och betongväggen. Armeringsjärn Ø10mm,
är böjda i rät vinkel och ansluten till botten i minst 3 rader
av armering.

Fördelar:
Installationen går snabbare, ökad styrka i förbandet mellan
vägg och botten.

Ø 10mm
armering

BLOCK
Bottenplatta
10cm

Armeringsnät
4mm

4

Vertikal armering
i vägg

Förberedelse
3. Teknisk tabell
Mått pool m

6X3 7X3,5 8X4 9X4,50 10X5 11X5,5 12X6

För 1,50m höjd

Yta invändig botten m²

18

24,5

32

40,5

50

61

72

Väggarnas yta, m²

27

31,5

36

40,5

45

50

54

Totala yta, m²

45

56

68

81

95

111

126

Meter omkrets 18

21

24

27

30

33

36

Antal block

95

110

125

140

155

170

185

Volym betong i vägg (till 1,50m höjd) i m²

4

5

5,5

6

6,5

7

8

Volym betong för botten m² 12cm tjocklek 3,5

4,5

5,5

6,5

8

9,5

11

Totala betong m² 7,5

9,5

11

12,5

14,5

16,5

19

Armeringsjärn Ø 10mm horisontell ml 140

160

180

200

230

250

270

Armeringsjärn Ø 10mm vertikalt ml 115

130

150

170

180

190

200

Totalt armeringsjärn i ml 255

290

330

370

410

440

470

Antal järn i längder om 6m 42

48

55

62

68

73

78

TEKNISK INFO:
Platta minst 10cm Tjocklek
Betong doseras vid 350kg/m³
Armeringsnät PAF 90C Ø 4mm eller motsvarande
Armeringsjärn för vägg Ø 10mm
För större pooler kontakta din handlare för
mer information.

Betong pump:
1. Obligatorisk användning av S-rör i änden av slangen om mast bil
används (för att bryta nedgången av betong som anländer från
5-7m höjd). Mini - pump är att rekommendera.
2. Börja med att hälla betong från en vinkel och går runt poolen
(Gjut första varvet ca 50cm).
3. Varv nummer 2 samt 3 görs på samma sätt om 50cm.

HÄLL BETONGEN PÅ DISTANSERNA I VÄGGARNA
OCH INTE DIREKT NER I FACKEN.

VÄGGAR:
15cm Tjocklek
Doserat betong 350kg/m³ klass C25/30
S3 max
140 liter/m³ = 1m³ /7m vägg
1st armeringsjärn Ø 10mm varje 25cm
(Vertikal)
2st armeringsjärn Ø 10mm varje 30cm
(horisontellt)
För den sista raden, 3 armeringsjärn Ø 10mm
Väggarna gjuts i 3 varv.

Betongen ska vara av god kvalitet och av jämn
kvalitet. Avvisa tillsats av vatten vid tidpunkten
för gjutning, eftersom trycket kan bli högt på nedersta
lagret och det kan spricka.

Om dessa instruktioner inte följs kan vissa block i det första varvet
brista. Men om du av någon anledning är osäker, kan du säkra
genom att placera en bräda/regel som stöd kring poolens botten
(inuti och utanför).
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Förberedelse
4. Markarbete
Terrass

Du har just köpt ett pool-kit vars genomförande är enkel och
trevlig. När blocken är fyllda med betong, får du en armerad
betongkonstruktion 15cm tjock som står emot det mesta.
Ta den tid du behöver. Följ förklaringarna i den här handboken.
Om det fortfarande finns frågor trots förklaringarna, tveka inte
att ställa uppföljande frågor eller kontakta oss för eventuellt
hjälpande med din pool.

Referenspunkt
Nivå 0

1,50m

A. Utförande
Strukturen på din pool måste ovillkorligen placeras på en plan mark.
Undvik att placera poolen på en återfylld mark yngre än 10 år. Rikta
poolen mot ett befintligt föremål, (hus, terrass, etc. ...) så att din pool
är väl integrerad i miljön i ditt hem. Var noga med att kontrollera
dina kommunala administrativa bestämmelser.
Efter bestämning av platsen för din pool, sätt ut 4 hörn (med 4
träpålar eller armeringsjärn) i poolens inre dimensioner,
kontrollera liksidighet samt diagonaler:
Ex : 8m Lång / 4m Bredd / Diag: 8,94m

Diagonaler

8m
4m

ago

Di

94m

8,
nal

6X3
= 6,71m
7X3,5 = 7,78m
8X4
= 8,94m
9X4,5 = 10,06
10X5 = 11,18m
11X5,5= 12,30m
12X6 =13,41m

Metod “3-4-5” med Pythagoras sats:

A
3m

B

4m
5m

C

A’

A - A’ är en sida parallell med en
terrass,
AB = 3m
AC = 4m
BC = 5m
Denna metod ger en vinkel 90°

Glöm inte att sätta ut din trappa om det är utanför rektangeln för
strukturen (Roman, Island).
Bestäm sedan den färdiga höjden av poolen, så att den kommer
att vara samma som punkt 0 (den färdiga höjden som poolens
topp kommer att ha i förhållande till en terrass) eller annan fast
punkt såsom husgrund, trappor eller tröskel. (Se diagram)
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Färdig grusbädd

Betongplatta
H: 10cm

För en pool med block, så är det nödvändigt att lägga till 0,50m
på varje längd och bredd på botten av gropen, + en minsta
arbetsområde av 25cm, 50cm för väggar som ska ha skimmer och
inlopp.
Ex: 4x8 = Längd 9m - bredd 5m

Exempel
Pool 4x8 = 4,5 x 8,5 struktur.
Bredd schaktning:
4,5 + 0,25 + 0,5 = 5,25m
Längd schaktning:
8,50 + 0,50 + 0,50 = 9,50m
När inlopp och breddavlopp sitter på
kortsidorna.
Detta område är till för::
• Att montera PVC rör för vattencirkulation.
• Om du ska placera stolpar för trall eller liknande.

B. Markering av utgrävningen
Det rekommenderas att konsultera en professionell grävare
för utgrävning.
Efter att poolens innermått är utsatta och tillägg är gjorda för
väggar samt arbetsyta så markas fallvinkel ut så att det är lätt
att mäta under tiden som grävningen pågår. (Se diagram)

Förberedelse
FÖR VÅTA OMRÅDEN:
DET ÄR VIKTIGT ATT DET INTE ÄR STÅENDE VATTEN I
POOLGROPEN OM SÅ ÄR SKA EN PUMPBRUNN INSTALLERAS.

TÄNK NOGA IGENOM PLACERINGEN AV INLOPP OCH
BREDDAVLOPP SAMT EL, OCH FÖRBERED FÖR
KANALISATION TILL TEKNIKRUM.

KONTROLLERA MED DIN ÅTERFÖRSÄLJARE,
OM FRÅGOR FINNS.

A’

D’

B’
A

B

R

Sk

R

Sk

D

C

C
0,75 eller 1m

Om en bottenventil ska användas, t.ex. för overflow pooler så ska den
placeras ut innan du placerar armeringsnätet, gräv ner slangen så att
den inte hamnar i betongen och således försvagar konstruktionen.

C’

9,50 m
ABCD är poolens sidor,
A’B’C’D’ är utgrävningens
sidor.
T.ex. om AB är = 8m
så blir A’B’ = 9,50m
Om AD är = 4m
är A’D = 5,50m

D. Bottenventil

0,50m

Sätt dit bottenventilen och stabilisera den med lite betong så att
den inte kan flytta på sig vid gjutning av botten. Var noga med att
skydda den övre delen orange tejp för att förhindra att betong
kommer ner i brunnen. Toppen av brunnen måste vara i jämnhöjd
med den färdiga nivån på plattan. Se till att plattan är mycket platt
runt brunnen.

C’

C. Grävning
Från tidigare bestämd punkt 0, så ska det grävas 1,80m till en pool
av djupet 1,50m, plus tjocklek på eventuell isolering.

GLÖM INTE BORT KANTSTENEN
I DJUPBERÄKNINGEN

Innan arbetet påbörjas så tänk på vad som ni ska göra med de massor
som grävs ut, om de ska bortforslas eller användas för att fylla ut. För
information så blir 1m³ naturligt kompakt jord = 1.33m³ utgrävd jord,
sanden är mer kompakt, 1m³ = 1.10m³ utgrävd sand.
Överväga att behålla några m³ för återfyllning.
Återplacering av de 4 hörnen
När utgrävningen är klar och markduk samt grusbädd är utlagd
samt hårdgjord så sätts återigen hörnen för insida pool ut och var
noga med att kontrollera diagonaler.

Bottenventil
Muff
mjuk PVC

Plugg

5. Förberedelser av hålet
A. Fiberduk
Var noga med att placera ut en fiberduk innan ni fyller på med
bärlager, så att inte jord och grus blandas med tiden.
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Förberedelse
B. Armeringsnät

C. Förbered för armeringen

Täcka hela ytan med armeringsnät 20/20 galler, överlappa
skarvar minst 20cm.

Hur du gör vinkeljärnen:
• Kapa armering Ø 10mm / Längd om 1,20m - Vinkla de 90
grader så att de blir lika långa på båda sidorna (60/60cm).
• Fäst vinklarna till nätet, så att denna vinkel förblir vertikal, du
kan sätta en bräda med förborrade hål över armeringen så att
de hålls stabila samt på sin plats under gjutningen.
• För att bestämma en perfekt plats för vinklarna så kan du
sätta ut insidan pool + 12,5cm med armeringsjärn eller
träpinne och spänna ett snöre från sida till sida, detta
underlättar arbetet att få en rak linje.
För att hjälpa dig att avgöra placeringen av den första vinkeln
(armeringsjärnet), så kan du använda 2 pool block i en vinkel.

Rekommenderade dimensioner av svetsat armeringsnät:
- 2,4 * 5,2m
- Ø 4mm eller 5mm, det går även bra med grövre nät.
Det finns inget behov av att använda stor tråddiameter (maximalt
Ø6mm) för att göra en platta som är 10cm tjock. Om marken är
lerig så rekommenderas en platta som är 20cm med två lager
armering, samma gäller för kaklade pooler. Här använder vi en liner
för tätning och därmed så fungerar det med 10cm, även om det
finns sprickor eller mikrosprickor (som inte påverkar styrkan och
funktionen av plattan).
När armeringsnät är på plats, placera ut distanser som gör att nätet
går fritt från underlaget och ligger i mitten av betongplattan.
Obligatoriska avsnitt: 10mm armeringsjärn placeras varje 25cm. De
ska vara vinklade så att de sticker ut 50cm åt vartdera hållet för att
skapa ett starkt förband mellan botten och vägg.
Om poolen ska grävas ner och återfyllnad kring poolen ska göras så
går det att borra ner de vertikala armeringarna efter att plattan är
gjuten (blir inte lika hög stabilitet och hållfasthet).

Distanser
Kontrollera
nivån

Hörnet av
poolen
Vinkeljärn

Armeringsnät
Poolens
insida
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Poolens
insida
Vertikala järn
(kommer upp
från c vinkeljärn)

Förberedelse
D. Beskrivning av platser
För att passa in i hålen på blocken (var 25cm) så tänk på att placera ut vinklarna på poolens innermått + 12.5cm.

Avstånd på armering
Ø 10mm = 25cm

Anpassning av
vinkeljärn
(Ø 10mm förskjuten
12.5cm från insida pool)

12,5 cm

Pool block

Längd 1m
Bredd 25cm
Höjd 30cm

Poolens insida
Svetsat nät över hela ytan.
12.5cm

12.5cm utanför

4m, för exempelvis 8x4m

25cm

Formen på botten
Plan botten eller pyramid

Sluttande botten utan skyddskanter

bassängen kan göras med platt botten om 1,50m med 5 rader
av block, om man vill ha en pyramid botten eller lutande botten
så kan man göra poolens väggar med färre block 1,2m med 4
rader av block. Var noga med att inte göra alltför djup grop om
ni väljer djupdel, kontrollera om er önskade lutning är lämplig
för er valda storlek på pool.

Det är svårt att forma blocken efter svagt sluttande väggar då
man måste skära väggarna med en perfekt sluttning för att
toppen ska bli i våg, samt att betongen inte ska rinna ut i botten
vid gjutning.

Komplicerat:
Rekommenderas!

Komplicerat:
Rekommenderas!

Rekommenderas!
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Förberedelse
E. Gjuta botten

1. Block: uppbyggnad

Om en bra form är gjuten så är det att rekommendera att ni
gjuter med en fullflyt betong eller en SKB då det är mycket
lättare att få en fin slutprodukt och plan poolbotten. Är
betongen för hård så måste glättning samt ev. slipning ske.

• När plattan har stelnat och innan du ställer ut den första raden
av block, så ska du först mäta in hörn, diagonaler samt med
snörslå, slå ut poolens 4 sidor.
• Ställ först in de 4 hörnen med hela block och använd alltid
hela block i hörnen.
• Placera horisontellt i 1:a blocket (och därefter varje rad)
2 armeringsjärn Ø 10mm. Överlappa skarvarna med 50cm. På
den sista raden läggs 3 armeringsjärn Ø 10mm.

• Betong: Beställ en betong med lägsta C25/30 kvalitet, betong
doseras på 350kg/m
• För att få en så fin yta som möjligt så är det bättre med
mindre stenar vid gjutning av botten (11 sten) var noga med
att använda laser vid gjutningen för att få en plan och fin yta.
Får ni inte gjutningen helt bra så går det att slipa ytan dagen
efter eller flytspackla för att få en jämn och plan yta.

DET ÄR VIKTIGT ATT BLOCKEN STÅR DIKT AN MOT
BOTTEN SAMT ATT DEN ÄR PLAN, DÅ BOTTEN
SPEGLAR DEN FÄRDIGA TOPPEN.
Detta är mycket viktigt. Om du tvivlar på din kapacitet, ta hjälp
av en murare eller poolinstallatör.

MED HJÄLP AV NAJTRÅD FÄSTER DU DEN
MITTERSTA HORISONTELLA OCH VERTIKALA
ARMERINGARNA MED VARANDRA FÖR ATT FÖRHINDRA
BLOCKEN FRÅN ATT RESA SIG VID GJUTNING.
• Placera den andra raden av block, var noga med att skarvarna
inte är på samma ställe (överlappning 25cm), vilket kommer
att säkerställa en bättre stabilitet av strukturen vid gjutning.
Om du måste skära ett block (använd vanlig träsåg), följ
noggrant det vertikala sträcket (se bild nedan), och skär
blocket i mitten av distansen (återanvänd den skurna delen).
• Lägg till en ny rad av block, horisontella armeringsjärn tills
önskad färdig höjd uppnåtts.
• De vertikala armeringsjärnen ska kapas minst 3cm under den
översta nivån i den sista raden.
• När hela strukturen är monterad, utföra installationen av vit
gods (breddavlopp / inlopp / belysning).

Vy över gjuten platta
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Montering av block
2. Blocken
Mått:

Längd 1m
Bredd 0,25m
Höjd 0,30m
Väggtjocklek: 5cm

“Klämma” för linerlist
Innervägg

Slät yta på
båda sidorna
Vertikal flik på
vänster sida
Vid montage av poolen, så börjar man alltid från en vinkel. Om
man ska minska längden på ett block, skär med såg, endast i
steg om 0,25m. För att kunna passa blocken ovanpå varandra,
efter att ha justerat hona och hane, slå försiktigt ihop blocken
med handflatorna.

Lock för vinklar
Det finns en topp bit (hane) och en botten bit (hona). Åtgång
två pluggar per block.

Vinklarna

Topp bit

Skär eller såga

Botten bit

Skär ut för passage av armeringsjärn och betong
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Montering av block
3. Stegen för montagen av strukturen

Ställ ut allt på platsen

Bygg upp väggarna

Armera och lås fast
översta raden

Gjutning för hand

Monterad struktur

Placering av belysning

Ingjutningsdetaljer
Innan gjutning med betong, måste du montera in vit gods:
• Ev. Bottenavlopp
• 1 eller 2 breddavlopp

• 2 eller 3 inlopp, montera endast ingjutningsrören så inloppen
inte blir smutsiga under gjutning.
• 1-3 lampor.
• Ev. jet-swim
• Vakuum för liner

4 à 5cm
maxi

BRÄDDAVLOPP SKA PLACERAS MINST 50CM
FRÅN HÖRN.

TÄTNING MELLAN VÄGG INGJUTNINGSDETALJER
SKA GÖRAS MED FOGSKUM.
Placera de delar som skall monteras in i strukturen (vägg):
• Inlopp: minst 21cm ner från toppen av poolen
• Lampor: Minst 55cm ner från toppen av poolen (Centrum)
• Breddavlopp: Max 5cm ner från toppen
(toppen av breddavloppet)
Ev. andra delar som ska in i väggarna måste även in i detta
skede:
- Jet-swim
- Lamelltäcke med utvändig motor
Dubbelkolla allt innan gjutning!!
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Montering av block
4. Vattensystemet
Pool med breddavlopp

BR
BF
P
BC
PB
TP
RA
SK

Inlopp
Bottenavlopp
Belysning
Kopplingsdosa
Bottensugkontakt
Fyllnadsskydd
Nivåreglering
Breddavlopp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Filterpumpen
Booster pump för robot
Övertrycks robot
Sandfilter
Flervägsventil
El-värmare
Doseringsutrustning
Elskåp för filtrering
Elskåp för uppvärmning
Inkommande vatten
Backspolning
Kopplas till avlopp
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Ingjutningsdetaljer
1. Inlopp och bottensugsmunstycke
Monteras i strukturen innan gjutning

2. Efter att ha markerat ut centrum för inloppet, (A), använd den
1. Delarna:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingjutningsrör
Mutter
Skruv
Inlopp
Packningar (X2)
Liner klämlist
Skydd vid gjutning
Inloppsmunstycke/täck ring

bredare änden av ingjutningsröret och rita av det på väggen (B).

Mät ut så att du gör hålet mellan två polystyren distanser. Hålets
centrum ska vara minst 21 cm från toppen av poolen.

4. Tryck in ingjutningsröret i väggen tills det tar stopp.

Skruva tid muttern på baksidan.

3. Skär därefter ut baksidan av blocket mot baksidan av

ingjutningsröret. Innan du placerar ingjutningsdetaljen så ska du
montera in inloppsdetaljen (4) i ingjutningsröret, detta görs med

6. Skydda med tejp under betongarbetet.

VARNING: SKYDDA ALLA ÖPPNINGAR MED TEJP,
SÅ ATT BETONG INTE KAN KOMMA NER OCH
TÄPPA TILL RÖR.
5.

14

poolväggen.

Ingjutningsdetaljer
2. Bottenavlopp
Montering i strukturen innan gjutning

1

4
Gjut betongen i liv med
denna nivå flush

3
2
1. Krage för fästning av bottenavloppet innan du gjuter plattan.

3. Två skär för att skruva i de 2 skruvarna i ingjutningsdelen.

Bottenavlopp med bottenplugg (mycket viktig).

2. Identifiera de olika delarna.
1 Ingjutningsdel
2 Skyddsgaller
3 Packningar & skruvar
4 Fläns

4. När linern är placerad och det finns cirka 5 cm av vattnet i poolen

(inte mindre), finn skruvhålen genom att trycka spetsen av en
skruvmejsel i första hålet och i det på motsatta sidan.

5. Sedan, efter att limmat fast den andra packningen på flänsen,

läg ut och dra de 2 skruvarna ordentligt för hand (ingen elektrisk
skruvdragare), skruva sedan i de resterande skruvarna, skär ut
inuti flänsen.
6. Placera gallret och skruva i de 2 skruvarna, och bottenventilen är

klar. Öppna ventilen och fortsätt att fylla, och var noga med att
dra ut ev. veck i linern nu, innan vattentrycket blir för högt.
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Ingjutningsdetaljer
3. Bräddavlopp
A. Om Hayward SP1085 bräddavlopp
visas nästa sida.

1. Välj en plats mellan 2 distanser. Rita den yta som skall skäras:

bredd 43cm - 26cm höjd i förhållande till toppen av blocket
(inte fästtapparna ).
Måtta noggrant, rita och såga försiktigt bakåt. Höjd: 24cm
bredd 24cm (tänk på att baksidan är mindre än fram, så mät
från mitten).

2.Placera skimmer och se till att den pressas mot blocket, speciellt

under gjutningen. Sätt en bit polystyren över (inringat i rosa).
Kom ihåg att placera en skyddstejp över skarvarna.

3. Innan montage av liner, samma som bottenavloppet, klistra

noga in den första packningen.

4. Så snart som linern sträcks av vattnet, lokalisera och markera

skruvarna med penna, de 2 skruvhålen i de övre hörnen, limma

hårt, skruva sedan alla andra skruvarna grundligt, men försiktigt

5.

Tätning har uppnåtts. Fortsätt fylla vatten.
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Ingjutningsdetaljer
B. Om bräddavlopp Cofies 3119

4 à 5cm

21,5cm

m

45c
1. Skär försiktigt av flänsarna på vardera sida av

bräddavloppet (bågfil, vineklslip).

2.Kapa blocket enligt de mått som anges.

3. Skär ut hålet i baksida så att bräddavloppet stödjs på botten,

tänk på att kapa hålet snett så att locket fungerar som en kil mot
betongen som trycker på insidan.

4. Breddavlopptes framsida ska var i linje med väggen och

helt i våg/lod.
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Ingjutningsdetaljer
4. Belysning
ATTENTION : CE PROJECTEUR DOIT
IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSEMBLÉ AVEC
SA CONTRE-BRIDE ARRIÈRE AVANT
POSITIONNEMENT DANS LES BLOCS.

Belysning om Hayward SP512 L

5

7
1

8

3
4

6
2
1. De olika delarna.
1 Kabelskyddsrör
2 2 tätningar med klister
3 Skruvar
4 Fästring
5 Ingjutningsdel för belysning
6 Liner fläns
7 Lampa + kabel
8 Täckring

2. Centrum på lampan ska vara: 60cm från toppen.

Med hjälp av linerflänsen, ritan en ring utanför på en
diameter om 32cm. Rita mellan distanserna för att undvika
att försvaga väggarna. Skär sedan hål i väggen.

3. Innan montage av ingjutningsdelen, gör ett hål för

kabelskyddsröret.

4. Placera röret i hålet, och montera ingjutningsdelen i hålet. Du

kan hålla den på plats med fogskum eller sättlim. Var noga att
den sitter hårt fast. Man kan även göra extra stöd med en bräda i
poolen.

5. Gör en ”knut” på kabelskyddsröret så att det inte är i vägen vid

gjutning. Täta eventuella öppningar mellan rör och vägg.
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Ingjutningsdetaljer

1. När linern sträcks med vikten av vatten (när vattennivån är precis

spetsen på en skruvmejsel (motsatta) och sedan markera dem
med en penna.

2. Ta flänsen och klistra på den andra packningen. Skruva fast de

två första skruvarna lätt och skruva sedan fast resten. Dra åt
flänsen gradvis. Försiktigt det är plast. När alla skruvar sitter fast,
skär försigtigt upp linern innanför flänsen.

3. Dra anslutningskabeln genom kabelgenomföringen. Lämna ca

60 cm (för att kunna ändra lampan. Dra åt kabelgenomföringen
för att försegla och placera projektorn.

4. Slutresultat

N.B. OM DU SKURIT FÖR STORT HÅL I
FRIGOLITEN, SÅ KAN DU FYLLA UT
MELLANRUMMET MED FOGSKUM,
SKUMET ÄR LÄTT ATT EFTERKAPA.
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Ingjutningsdetaljer
Lampa Kit 3481

1. Placera mitten av projektorn på

60 cm från toppen av väggen.
Rita en cirkel om 262 mm och
kapas med ett bågfilsblad.

2. Om det behövs, kapa armeringen som sitter i vägen för

installation av projektorn (oavsett projektor).
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3. Efter att ha placerat de väl tillslutet kabelgenomföringar på nisch

och passerat den på baksidan av blocket, montera projektorn
platt på väggen. Du kan lämna optiken i nischen (utan glödlampa
eller krans, så att de inte blir smutsiga) genom att fästa den med
tejp eller fästa den med en av skruvarna.

Fyll Betong
1. Förberedelse
INNAN FYLLNING
Naturligtvis så måste toppen vara i våg eftersom du ska montera
linerlist där, samt ev. kantsten. Det är därför nödvändigt att skära
“spikar” som används för att pussla ihop blocken och installera
sedan linerlist för Solidbric genom att helt enkelt trycka ner den,
lämna fritt i de 4 hörnen om vinklar för hörnen beställs. Hörn bitar
kommer att monteras efter torkning av betongen.

Handelar på blocket
som skall skäras bort

Nit eller bult för att slåfast
Linerlist horisontella
monteras och nitas i
betongen av efter
den stelnat

Frigolit hörnet

9,8cm

Linerlist Solidbric

cm
,5
13

Linerlist Solidbric

FÖLJ FÖLJANDE
REKOMMENDATIONER

• Om du bygger pool med 1,5 m djup är det
bra att stå på en pall för att kunna övervaka
fyllningen.
• Häll på distanserna (korsningar mellan inre
och yttre väggen av poolen) och inte direkt
i vertikala staplarna.
• Använd inte vibrator
• Att smälta flyta upp en betong, eller att använda
en super mjukgörare och i vilket fall som helst
tillsätta vatten, kan leda till okontrollerad
bristning i vissa block.
I detta fall är det också bra att stötta väggarna från insidan, med
vertikala skivor eller reglar (se diagram) placerade varje 2 m. Dessa
skivor tjänar även för att justera vertikaliteten av väggen.

9,8cm

Nit

TILLVERKARENS REKOMMENDATIONER: OM DU VÄLJER
ATT FYLLA VÄGGARNA MED EN PUMPBIL SÅ ÄR DET
VIKTIGT ATT DET ÄR MAX 2” SLANG. DET ÄR INTE
LÄMPLIGT ATT FYLLA MED EN MASTBIL MED
HÄNGANDE SLANG.

Efter monteringen av den del som tätar projektorn
och skimmer, måste det också sättas en vertikal
förstärkning mot den (för att förhindra
betongtrycket att skjuta ut den ur sin plats). Detta
stöd skall sättas fast på golvet och uppåt (med en
klämma).

Hörnkil i frigolit
Skär av toppen
av blocket

>

Po

ol

vä

gg

Pool vägg

40
< 50 >

>

Linerlist
Solidbric

<12>

2. Gjutningen
Typ av betong som används: C25 / 30 doseras på 350kg / m³,
max konsistens S3 (Abrams kon-metoden)

Det rekommenderas att hälla betong gradvis.
Det rekommenderas också att efter gjutning utjämna toppen.
Detta kommer att underlätta installationen av kantsten eller sarg.

Ingen flytande betong !!!
Du gjuter väggen i 3 varv, börja i det hörn du eventuellt har en trappa
i och gå medsols. Fyll blocken 50 cm per varv. OBS! VIbba ej. OBS!
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Fyll betong
Steg betong

Formsättning för skimmer

Pågående gjutning

15 cm av armerad betong

Färdig gjuten pool

OBS : Denna gjutning sker utan Solidbric linerlist. En 9 cm bred linerlist kommer att skruvas varje 25 cm på den färdiga ytan.

Abrams kon principen

10cm
30cm

Detta test är att forma stammar av beton i en kon
(bredd Ø 20 cm, bredd topp Ø 10 cm).
Konen fylls i 3 lager, packa efter varje med 25 slag med
en metallstav Ø 16 mm.
Formen lyfts därefter försiktigt och mäts omedelbart efter kollapsen.
Vi accepterar följande korrespondens:

20cm

Konsistensklass

S1
S2
S3
S4
S5 >

Sättning
(mm)
10 - 40
50 - 90
100 - 150
160 - 210
> eller = 220

Återfyllning och skydd av ytterväggar
Placera en platonmatta på utsidan av ytterväggar, fäst den i toppen av väggen innan återfyllning.
Återfyllning görs med hjälp av krossgrus (efter rören är täckta med 20 cm sand). Inte återfyllning med jord (går ej att kompaktera och oundviklig
risk för sprickbildning i det framtida terrassen)
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Anslutningar
3. Anslutning av ingjutningsdetaljer
• Gängorna måste skruvas med teflon och inte limmas
skimmer
• De delar som ska limmas ska slipas, tvättas och limmas.
PVC rör
Ø50 fästs i
skimmern

VINKELN I BOTTEN MÅSTE STÖDJA PA AV ÖVERFLÖDET
AV PLATTAN ELLER PÅ ETT STABILT BETONGPLATTA
Sand
PVC flexibel
slang Ø50 till
utrustningsrum

Skimmer
• Under skimmer skruv en rak 2” manligt
(i vissa fall 1 1/2”) / kvinnligt Ø 50 för att limma.
Limma PVC rör i beslaget.
• Anslut i den andra änden en 90° vinkel Ø 50, sittande
på marken.
• Fäst slangen till den andra änden av vinkeln.
• Montera fast delen i bräddavloppet.
• Placera rören.

Utlopp och bottensug kontakt
• Sätt i ett Ø 50 rör i ingjutningsdetaljen, låt den sticka
ut 3-4 cm. Limma en 90° vinkel och fäst PVC rör till marken.
• Efter det stela PVC-röret limma en 90° vinkel, i den andra
änden av vinkeln limma in slangen.

SLANGARNA FÅR INTE KORSA VARANDRA,
FÖR ATT FÖRHINDRA KOLLAPS.
ÅTERFYLL KRIN SLANGARNA MED 20 CM SAND.

Kantsten
Ingjutningsrör
Inlopp

90° Vinkel

PVC rör

PVC slang
90° Vinkel

DET VERTIKALA STYVA RÖRET MÅSTE
STÄLLAS ELLER FÄSTAS PÅ BETONG
TRYCKET AV FYLLNADSMASSOR KAN
ANNARS FÖRSÄMRA SKARVAR OCH
LEDA TILL LÄCKAGE.

BETONGPLATTA
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Trappan
Flera lösningar för alternativ på trappor:
• Yttre struktur = romersk trappa, Island,
beach sned
• Inre = hela poolens bredd (beach) eller
hörn (arena / beach 2)

1. Externa trapporna
2 tekniker:
• Prefabricerade trappor i akryl belagd polyester
(blå, sand, grön, grå ...)
• Trappor som görs med block, Solidbric

A. De prefabricerade trapporna
Denna teknik ger dig en permanent trappa direkt. Linern täcker inte trappans steg. För anpassning av trappan till resten av strukturen.
Använd kit med aluminiumprofiler. Aluminiumprofilerna skruvas på vardera sidan av trappan och gängstängerna skruvas ihop med
trappan, dessa installerar du i blocken innan gjutning.

Bloc Solidbric

1. Förläng bottenplattan under placeringen av trappan
2. Placera trappan mellan väggar eller prefabricerade väggar
3. Stötta upp övre delen av trappans topp med en regel.
4. Fäst säkert trappan på poolen med aluminium profilerna
genom att bulta fast dem i betongen.
5. Gör ett stöd av armerad betong under hela första steget.
6. Bygg ett stöd under varje steg i sin helhet. Detta stöd kommer
att bestå av en spillrorna ram med en bredd av minst 20 cm.
Marsch kommer att vila op den bruksbädd på översta hyllan.
7. Glöm inte att göra vallen efter kedja runt trappan
(viktigt att fråga trottoarkanter).

Source Dom Composit
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Trappan
B. Externa trappor som görs med
Solidbric block
Denna typ av montering är mer tekniskt, men ger strukturen
en kontinuitet av betong och armering. Linern, som kommer
att omfatta de åtgärder kommer att göras till de slutliga
dimensionerna hos den färdiga trappan och kommer att vara
ett stycke med resten av linern som kommer att täcka poolen.
Trappan kan vara kvadratiska, rektangulära, diameter på 2,50
eller 3 m.

B.1 Romerk trappa
Den runda formen kommer att genomföras med hjälp av böjbara
block (för-kapade) och distanser med radie 125 eller 150
(4 per block).

Det böjbara blocket har samma dimensioner som det vanliga
blocket: 1 m lång x 0,25 bred x 0,30 hög. För att böja blocket:
placera det på en plan, fast yta (poolbotten) och sätt i radie
bitarna och tryck ner dem med 2 händer, var försiktig så att du
inte deformerar blocken.

Anslut blocken med resten av poolen, med en kanal förbindelse
mellan varje varv och en vertikal samt horisontell armering (har
uppstick inte gjorts i plattan, så borras de ner i plattan).

• Trappor med diameter 2,50: Använd 4 block per rad och
montera passbitar av radie 125.
• Trappor med diameter 3 m: Använd 4 block +¾ block per rad
och montera passbitar av radie 150.
För att bygga stegen, är det lättast att använda Solidbric blocken:
se sid 27-28

1. Montera blocket

2. Färdigt block

3. Färdigt skikt i trappan

Korsningen av den rundade delen till resten av
strukturen: 2 möjligheter:

Komplicerat:

Rekommenderas!

Trappa med falsk
konstant radie (djupare)

Trappa med konstant
radie

För att montera ihop trappan av de krökta blocken med struktur,
måste endan av de krökta block gå hela vägen till poolen om vi
vill få en rund trappa med en konstant radie av 1,25 m och en
bredd på 2,50. Om man vill ha en längre trappa, använder man
alternativet till vänster, då får trappan en rak bit om 25 cm innan
radie 1,25 startar. Då får man ett djup på 1,50 m (1,25 +, 25 m) och
en bredd av 2,50. Radien är inte konstant och tillverkning av liner
blir mer avancerad.

Viktigt, för att blocken ska sitta ihop i skarven mellan pool
& trappa, så används fogskum (ingår ej i pool). Använd
skum av god kvalitet så att skumet inte separerar blocken
när den expanderar.
Skär ut jack i skarven
för att leda in
armering samt
betong
(precis som i hörnen)
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Trappan
B.2 : Utvändig rektangulär trappa
eller helgavel trappa.
Exempel på en pool med djup 1,50.
Viktigt: stegen gjuts separat
efteråt (inte samtidigt)

C. Invändiga trappor
De är lättare att bygga eftersom de passar inuti den rektangulära
strukturen.
Viktigt stegen gjuts efter poolen (inte samtidigt).
Stegen kan vara i hörnet eller hela poolens bredd.
Exempel på hörn trappa: blocken skärs 45° för att få kontakt med
väggen.
Det är viktigt att anpassa trappans storlek efter poolen så att den
inte tar för mycke plats i poolen.

Ovanifrån

Hörntrappa till
1,20 m struktur

Framifrån

Från sidan

Tillämpa samma metod för att en trappa med djup 1,20 m.
För brutna hörn, använd Solidbric hörn bitar.
Nit eller bult för att slå fast

Handelar hos blocket
som skall skäras

Linerlist horisontella
monteras och nitas i
betongen efter den
stelnat

Frigolit hörnet

9,8cm

Linerlist Solidbric

Nit

13

Linerlist Solidbric

,5

cm

9,8cm

För byggnation av
stegen, är det
enklaste att
använda Solidbric
blocken:
se sid 27-28

Hörntrappa till
1,50 m struktur

Hörnkil i frigolit
Skär av toppen
av blocket

Po
ol
vä
g

g

Pool vägg

För byggnation av stegen, är det enklaste att
använda Solidbric blocken: se sid 27-28

Innan gjutning av strukturen med en utvändig Solidbric trappa,
se till att stärka upp trappan med plankor runt trappan för att
vara säker på att den inte rör sig.
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Trappan
Hel gaveltrappa
Du bygger enkelt din trappa med Solidbric efter hela gaveln.

Ovanifrån

Vägg
Plan botten
1,50 m

Poolen från sidan
Vägg

Botten

Exempel på trappsteg

Trappan från sidan

OBS!
- Smidig med skarpa vinklar
- Höjd på varje steg = 0,3 m

Bygg stegen med Solidbric blocken
Använd Solidbric blocken + PVCU-profil för att tillverka dina steg. Var och en av
dem kommer att vara 30 cm hög. Du kan minska deras höjd, men var noga med
att undvika över 4 steg (extra kostnad för liner).

VIKTIGT! Höjden från toppen till första trappsteget
måste alltid vara 30 cm för korrekt spänning av linern
med ett minimum av vatten ovanför det första steget.
Du kan göra djupet på stegen i valfri längd, men med Solidbric blir de 25 cm, för
djupare steg, kör helt enkelt ett mellanrum mellan blocken. Fyll blocken med btong.
Se diagram och förklaring på nästa sida.
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Trappan
Exempel på trappa som gjorts med Solidbric block, 1,50 m poolvägg
Linerlist

30 cm: mycket viktigt
att höjden mellan
trappsteg och topp
är 30 cm.

Steg 1

Armering 10 mm
varje 50 cm

Steg 3
U-list

Steg 4

Steg 2

Steg 25 cm: Sätt ihop Solidbric
blocken med varandra.
Steg över 25 cm: lämna önskat
mellanrum mellan blocken samt
kapa bakre delen av blocket 6-8 cm.
Fyll blocken med betong.

Skär av den bakre
delen av väggen
hos det övre
blocket, mellan
6 till 8 cm och
stegjärn innan
ber U.

Blocken kan fästas i
golvet med
polyuretanskum

Steg 2

Steg 3

Ytskikt
Ytskiktet på Solidbric blocken kommer att utföras med hjälp av en

Innan montage av liner, rekommenderar vi installation av
särskild foam för Solidbric som limmas med spray lim.

Solidbric foam
700g rulle
25X1m eller
25X1,50m
Monteras före liner

Liner 75/100

Armerad membran

Installationen av linern är ett viktigt steg,
vi rekommenderar att den installeras av
kvalificerade tekniker
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ACTI Lim
Hink 5kg / 50m²

Spray lim
500ml - 25 till 50m²

Rekommendationer
2. Allmänna regler för tolerans
Dimensioner och utseende som gäller för privata pooler

1

Pool

Längd

Bredd

Höjden av väggen

Kvadrering
Skillnader mellan diagonal

+ / - 3 cm

+ / - 3 cm

- 2 cm / + 3 cm

5 mm/m

Djup till
botten ventil
+ / - 2 cm

Planhet av väggarna till vattenytan
Planer för väggar
utan vassa kanter

Tolerans för infinity pool
+ / - 1 mm / m
max 5 mm

2
3

Regel 2 m: + eller - 2 cm
Regel 20 cm: + eller - 5 mm

Planhet medel
Planer för väggar
utan vassa kanter

Regel 2 m: + eller - 3 cm
Regel 20 cm: + eller - 6 mm

Nivåskillnad på centrum axel
mellan bräddavlopp
<5m
>5m

Planhet på botten

1 cm
2 cm

Max 2,5 cm

Kantsten - Terrass - Trall
Skillnad på fogar

Höjdskillnad

5 mm

Regel 2 m: + / - 1 cm

Nivå
Nivåskillnad från punkt 0
2,5 cm

4

Onormal vatten förlust (inklusive avdunstning)

5

Avdunstning under varmt väder

3 l / m² vatten / dag

1,5 cm per dag
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Rekommendationer
Övervaka och planera

I händelse av olycka

• Titta hela tiden noga på ditt barn.
• Sätt någon som ansvarar för säkerheten.
• Stärka tillsynen när det finns flera användare i
poolen.
• Använd en personlig flytutrustning (person som
inte kan simma).
• Lär dina barn att simma så fort som möjligt.
• Lär dig första hjälpen tekniker, i synnerhet de som
är specifika för barn.
• Förbjud hoppning och dykning i närvaro av små barn.
• Förbjud spring och livliga lekar på pooldäcket.
• Låt inte barn få tillgång till poolen utan flytväst för ett
barn som inte kan simma bra, samt inte åtföljs i vattnet.
• Lämna inte leksaker nära och i poolen som inte övervakas.
• Håll alltid rent och klart vatten.
• Förvara vattenreningsprodukter utom räckhåll för barn.
• Ha en tillgänglig telefon nära poolen (bärbar eller inte).

TA BARNET UR VATTNET SÅ FORT SOM
MÖJLIGT. RING FÖR HJÄLP OMEDELBART
OCH FÖLJA DE RÅD SOM GES TILL DIG.
BYT VÅTA KLÄDER MED VARMA FILTAR.
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Rekommendationer
3. Underhåll av Poolen
För att till fullo njuta av din pool, följ noggrant instruktionerna nedan.
Om föremål saknas, kontakta din installatör.
Normal drift av din pool

Råd

• Vattenmängd: helst 3/4 av breddavloppet.

• För att undvika en fällning av kalk, är det lämpligt att tillsätta
anti kalk vid fyllning av poolen, om kalk finns i vattnet.
Mineralpartiklarna från vattnet kommer då att låsas i vattnet
och undviker risk för förorening eller organisk utfällningar på
väggarna i din pool. Detta är att förnya varje gång du fyller
på vatten.

• Breddavlopp: Korgen ska alltid vara ren.

DET ÄR BÄST ATT FYLLA POOLEN MED STADS
VATTEN, DÅ DET REDAN ÄR RENAT SAMT
OFTAST SAKNAR METALLER.
• Pump: Förfiltret måste alltid vara rent och töms
åtminstone en gång per vecka.
• Filter: arbetstrycket är 0400/0600 bar. Så snart trycket
ökar, måste du tvätta filtret.
• Filtrering: en period på 30 minuter per grad
vattentemperatur rekommenderas. Ex: vid 28°C så
blir filtreringstiden 14 timmar.
• 6-vägsventilen: Läs noga igenom bruksanvisningen
för filtret.

HANTERA ALDRIG 6-VÄGSVENTILEN MED
PUMPEN IGÅNG

Behandlingsprodukter
Allmänna säkerhetsanvisningar:
• Blanda aldrig produkter.
• Läs instruktionerna på etiketterna.
• Andas inte in produkten (damm, rök ...).
• Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.
• Vid kontakt med hud eller ögon, skölj med mycket vatten
och kontakta läkare.
• Sätt alltid produkten i vattnet, inte vatten i produkten.
• Förvara på en sval, luftig och ventilerad torr plats.
• Håll borta från värmekällor, gnistor.
• I händelse av brand eller explosion andas inte in ångorna.
• Släpp inte ut i miljön.
• Förvaras i originalförpackningen, fortfarande stängd.
• Alla dessa produkter är farligt vid förtäring.
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• När du är tvungen att göra en chockbehandling, är det starkt
rekommenderat att öka filtreringstiden.
• Efter en chockklorering / syre chock / brom chock, kör
filtreringen 36 timmar non-stop.
• Flocka inte med patronfilter, förutom med varumärket FLOVIL,
särskilt utformade för patronfilter.
• En anti-alg “särskild för brom” krävs med behandling med brom.
• Rengör filtret 2 gånger per år, det är rekommenderat att göra
åtminstone en flockning med en lämplig produkt. Detta kommer
att göra hela sandfiltrerings finhet. I slutet av säsongen, dränera
1/4 av vattnet för att förbättra dess kvalitet under kommande
säsong, eftersom mindre innehåll av kemikalier, kommer att
underlätta dess underhåll och balans.
• Rengör vattenlinjen (yta). De fetter som ingår i sololja samlas vid
ytan och deponeras på kanterna av poolen. Dessa fetter är fula
och livnär utvecklingen av alger och bakterier. Använda en avsedd
produkt för att rengöra vattenlinjen.
• Använd inte produkter såsom kopparsulfat, eftersom de ansamlas
i vattnet och i kroppen, och kan skada din hälsa
(matsmältningssystemet), ge brunt hår eller ge din pool beläggningar.

Rekommendationer
4. Behandlingen av din pool
En pool är en avkopplande plats för hela familjen.
Men minimalt underhåll behövs så att poolvattnet
är trevlig och inte innebär någon risk för badaren.
För att inte få överraskningar, det finns ett brett utbud
av lösningar tillgängliga för dig för att hålla rent vattnet.
• Aktivt syre,
• Brom,
• Klor,
• Anti-alg.
Men det finns också flera andra viktiga faktorer som inte
kan försummas som:
• pH,
• Hårdheten (T. H.)
• Alkaliniteten (T.A.C.).

Vattenbalansen
Detta är den viktigaste nyckeln till att säkerställa optimal
effektivitet vid behandling av ditt vatten. Denna balans
upprätthålls av tre faktorer: pH, hårdhet (T. H.) och
alkalinitet (T.A.C.). Dessa tre faktorer är balansen i vattnet.
pH
pH (Potential vätgas) anger surhet eller alkalinitet i
poolvattnet. pH-justeringen är det första steget, men
också det viktigaste att balansera ditt vatten.
Ditt pH-värde bör vara mellan 7,0 / 7,4 för att till fullo
optimera effektiviteten av behandlingar. Detta värde
måster kontrolleras ofta på grund av att många
faktorer kan störa (regn, temperatur, badande etc ...).
För att bibehålla pH-nivåer till det normala intervallen,
finns flera lösningar tillgängliga för dig. För att mäta
pH-värdet i poolen, kan du köpa kontroll kit (stickor)
från din återförsäljare. De är lätta att använda, dessa
remsor visar surhet eller alkalinitet i vattnet.
När pH mäts, och om justering är nödvändig, använd
pH + eller pH - , beroende på resultatet av analysen:
• Om poolen har ett pH på mindre än 7, så ska du tillsätta pH +.
• Om pH-värdet är högre än 7,4, då är det pH - som ska tillsättas.
Men det enklaste sättet att justera pH-värdet i poolen är
att installera en pH-reglering. dessa enheter är av stor
effektivitet och befriar dig från en uppgift som ofta kan
vara betungande.

T. H.
Den mäter koncentrationen av det totala innehållet av
kalcium- och magnesiumsalter. I tabellen nedan kan du
kontrollera statusen för vatten.
• 0° till 4° F, vattnet är mycket mjukt.
• 4° till 8° F, vattnet är mjukt.
• 8° till 18° F, vattnet är medium hårt.
• 18° till 30° F, vattnet är hårt.
• Över 30° F, vattnet anses vara mycket hårt.
Om vattnet är 20° F, eller högre, så är det laddat med
kalksten, vilket innebär att det är mycket skalbildande
och kan skada och försämra din utrustning.
För att råda bot på problem med högt T. H., är det
lämpligt att använda en hårdhet stabilisator, tillgänglig
hos din återförsäljare. Fråga efter det samt att få
information om problem på grund av hög T. H.
T.A.C.
Det representerar bikarbonatjoner och karbonathalt i
vattnet i poolen. Den visar kapacitet vatten har för att
absorbera förändringar i pH (buﬀring).

Taylorskalan

Studier av data som styr vattenbalansen har lett till
grafik för att utvärdera T. H., T.A.C. och pH-värdet av
ett balanserat vatten. Mät T.H. och T.A.C., dra en linje
mellan dessa två uppgifter för att få fram pH-balansen.

T.A.C.

pH

T.H.

6

8,4

6

7

8,2

7

8

8

9

8

9

10

7,8

10

12,5

7,6

12,5

15

15

17,5

7,4

17,5

20

7,2

20

25
30

25
7

30

HÄLL ALDRIG PRODUKTER DIREKT I POOLEN!

32

Rekommendationer
5. Övervintring
Det är obligatoriskt att vintersätta poolen.
Under vinter perioden, kontrollera regelbundet
vattennivån i poolen
Vintern är på väg och badsäsongen är över.
Det är dags att skydda din pool mot den stränga
kylan, för att hitta en pool i perfekt skick efter
några vintermånader.

Varför vintersätta
Syftet med att vintersätta är att undvika överdriven
tillväxt av alger och andra mikroorganismer under
vinterhalvåret. För en framgångsrik övervintring,
här är en enkel guide som du har möjlighet att hitta
en pool i perfekt skick vid uppstart inför sommaren.

Hur
• För det första, regör din pool (vattenlinjen, väggar,
skimmer korgar, etc ...) och se till att vattnet är fritt
från nedfall. Detta är mycket viktigt eftersom det är
grunden för att ha rent vatten till våren.
• Du ska ägna särskild uppmärksamhet åt
filtreringssystem som absolut måste skyddas. För att
förhindra skalning så gör en grundlig desinfektion
av filtret, använd en speciell produkt
“filterrengöring” som säljs i butikerna. Rengör och
skölj filtersystemet.
• Balansera pH-värdet i vattnet mellan 7 och 7,4, och
utför en chockbehandling med desinfektionsmedel
till normala använder.
• Ditt vatten är nu rent och klart att genomgå
vintersättning. Sänk nu vattennivån så att den är under
inloppen samt töm slangarna på vatten. När filtret och
pumpen är avstängd, kan alger utvecklas mycket
snabbare, så det rekommenderas att använda en
övervintrings produkt för att förhindra påväxter av
kalksten och bakterier. Dessutom kommer vårens
rengöring att bli lättare.

Vinterlock
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Gizzmo

Ytterligare försiktighetsåtgärder
För kallt väder, är ytterligare åtgärder rekommenderade.
• Töm filter och slangarna, plugga inlopp samt breddavlopp
med gizzmos och pluggar, Fig 16 och 17 för att förhindra
expansioner på grund av frost.
• Användning av vinter flöten kan också rekommenderas
för att förhindra att isen trycker sönder poolens väggar.

Säkerhet vinterplåtar
Din pool är redo för plåtar. Det är lämpligt att använda
plåtar som utformats speciellt för vintern (T120 eller
större). För att skydda din pool mot skräp, löv och annan
smuts kan en presenning läggas under plåtarna.
Om du är osäker, kontrollera med din återförsäljare.

Rekommendationer
6. Problem / Lösningar
Teknikrum
PROBLEM
Motorn för filtrering startar inte

ORSAKER
Problem med
strömförsörjningen

LÖSNINGAR
- Kontrollera om det finns ström
- Kontrollera om brytaren är på
- Kontrollera anslutningarna

Filtrering startar inte omedelbart

Luftintag

- Dra åt och smörj alla löstagbara kontakter
- Kontrollera tätningarna för filter, pump,
ventil, värmepump osv.

Bubblor kvar i förfilter av pumpen

Luftintag

- Dra åt och smörj packningar, och alla
löstagbara kontakter
- Kontrollera tätningarna för filter, pump, ventil

Trycket på manometer överensstämmer
inte med standarden

Manometer

- Kontrollera kalibrering av manometer är korrekt
- Ändra manometer

Trycket är för högt

Stopp i filter

- Filterrengöring
- Byt sand

Motorn morrar och startar inte.

Motorlager

- Byte av lager

Trycket ur inloppen är mindre
kraftfulla än ursprungligen

Stopp i filtret

När pumpen stoppas, hörs ett
gurglande och förfilter är tomt

Luftintag

När du dammsuger poolen, kommer
föroreningar omedelbart tillbakla in i poolen
Sand åker tillbaka i poolen
Du märker en läcka mellan
pumphuset och motorn
Motorn stannar efter några minuter
Lampan fungerar inte

Kanaler i sandfilter

6-vägs ventil
Felaktig mekanisk tätning

- Tvätta filter
- Byt sand
- Dra åt och smörj alla löstagbara kontakter
- Kontrollera tätningarna för filter, pump,
ventil, värmepump
- Rengör filtersanden
- Byt sand

- Smörj packning ev byt ut
- Ändra den mekaniska tätningen

- Pump tilltäppt
- Sandfilter tilltäppt
- Ring service
- Kontrollera att det finns 12V till lampan & 220V till trafo
Lampa eller transformator - Byt lampan
- Byt transformatorn
Överhettning

Vattenrening
PROBLEM
Vattnet är grumligt

ORSAKER
För lite filtreringstid

Vattnet är grönt

Brist på behandling

Grönalger eller brun
fläckar på väggarna

Brist på behandling

Du har grå fläckar på väggarna
Väggarna i din pool är grov / knottrig
När du placerar dammsugare
är det inget sug
Närvaron av mörka fläckar på väggarna

Olämplig behandling

LÖSNINGAR
- Öka filtreringstiden
- Gör flockning
- Justera pH
- Shock behandla
- Kör filtrering kontinuerligt i 48 timmar
- Kontrollera balansen i Taylor
- Justera pH
- Shock behandla
- Borsta väggarna
- Kör kontinuerlig filtrering 48 timmar
- Justera pH
- Kontrollera balansen i Taylor

- För sent att ta bort kalk
Kalksten finns närvarande - Anti-skaling samt chockbehandling
vid varje vattenpåfyllning
Luftintag
Närvaro av metalljoner
i vatten

- Dålig start (få ut all luft)
- Kontrollera alla anslutningar
- Kontrollera om slangen är tom
- Behandling av Antimetall samt borsta väggarna
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