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RP INDUSTRIER SOLEO - Panel

Teknisk beskrivning

RP INDUSTRIER SOLEO - Panel

Generell information

Generell information

Tillverkas av RP Industrier för byggnation av simbassänger, STEELPRIME och SPECTRON paneler erbjuder oöverträffad motståndskraft mot
korrosion. Upp till 10 gånger högre än traditionell galvaniserat stål.

En kombinerad styrkan och funktion av de galvaniserade metallerna i poolstrukturen tillsammans med tätningsegenskaperna
hos det täckande PVC lagret.

Egenskaper

Egenskaper

STEELPRIME är en galvaniserad stål belagt på båda sidor med en komposition av zink, aluminium
och magnesium. Denna unika kemiska sammansättning appliceras under en kontinuerlig process
med användning av varmdoppning (varmgalvanisering).

ENLIGT NORMEN

EN 10346

Optimeringen av denna komposition har utvecklats med målet att göra bästa möjliga resultat i
termer av motståndskraft mot korrosion, i mycket aggressiva miljöer och atmosfärer i närvaro av
klorider och ammoniak.

· Utmärkt korrosionsbeständighet.
· Motståndskraftig mot UV-strålar.
· Utmärkt motstånd mot korrosion, fukt och nötning.
· Stor flexibilitet som förhindrar veck.
· Går att bearbeta utan svårigheter.
· Det översta lagret av PVC, skyddar de underliggande lagren.

ENLIGT NORMEN

EN 10147

Fördelar

Fördelar
Magnesium som är en del av beläggningen ger stålet STEELPRIME förmågan till självregenerering av beläggningen på sektionerna hos
panelerna samt större beständighet mot korrosion i miljöer med förekomst av klorider och ammoniak. Denna unika och mycket effektiva
beläggning kan appliceras med ett tunnare lager på metallytan, vilket resulterar i minskad panelvikt och med det underlätta dess hantering.

Galvaniserat stål utsätts för en kemisk behandling som delas in i olika stadier i syfte att rengöra den ursprungliga ytan
(antingen övre eller nedre) och för att skapa ett skyddande “lock” resistent mot korrosion. I ett efterföljande steg appliceras
ett skikt av bindemedel på metallsubstansen och produkten införes i en ugn för erhållande av tvärbindning av polymerna.
Innan det skyddande PVC-lagret appliceras placeras produkten i en kylstation, för att uppnå bästa möjliga resultat.

Den höga zinkhalten ger panelerna en hög mångsidighet och ger dem en lägre friktionskoefficient än någon annat galvaniserat stål.

System med ränna
(Exklusiv version för SOLEO OVERFLOW)

Skyddsfilm för transport av paneler
PVC beläggning med tjocklek 0,8mm
Primer
Galvaniserat stål S390 GD + Z600 (EN 10147)
Skyddande lager i PVC U133

Organisktorgânica
skydd (finns
på version
SPECTRON)
Proteção
(disponível
na versão
SPECTRON)
Galvanisering
Galvanização
Galvaniserat stål ZM310 S390 GD + - 2 - 3 mm tjock

B y

R P

I N D U S T R I E S

Galvaniserat stål ZM310 S390 GD + - 2 - 3 mm tjock

PRIMA STEEL
B y

B y

R P

I N D U S T R I E S

Galvaniserat stål ZM310 S390 GD + Organiskt skydd - 2,2 - 3,2 mm tjock

R P

I N D U S T R I E S

Galvaniserat stål S390 GD + ZM600 + PVC beläggning

Sistema
de caleira
System med
ränna
(Exclusivo
versão SOLEO
OVERFLOW)
(Exklusiv version
för SOLEO
OVERFLOW)
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RP INDUSTRIER SOLEO - Valmöjligheter på botten
BOTTEN PYRAMIDFORMAD
PANEL 1,10 m
STANDARD - 1,10m
1,10 m

E

1,10 m

1,10 m

F

SOLEO MED SKIMMER

0,10 m
UPPGRADERING

D
G

C

Stödben

D

Stöd till
kantstenssupport

E

Caleira de suporte
da bordadura

F

Kantsten

G

Liner

BOTTEN SLUTTANDE
PANEL 1,10 m - 1,40 m

Panel 1,10 m
Panel 1,40 m

B

1,10 m

Panel av stål
STEELPRIME

1,10 m

B

0,20 m
UPPGRADERING

1,40 m

Botten av betong

1,40 m

C

A

Panel för övergång
(bredd 1,00m)
1,10 m -1,40 m

BOTTEN PLAN
PANEL 1,40 m
STANDARD - 1,10m

A

1,40 m

1,40 m

1,40 m

0,10 m
UPPGRADERING

SOLEO MED OVERFLOW

0,00 m

BOTTEN FÖRSVINNANDE

F

PANEL 0,00 m - 1,40 m

E
G
Botten av betong

B

Panel av stål
STEELPRIME

C

Stödben

D

Stöd till
OVERFLOW - ränna

E

OVERFLOW - ränna

F

Galler i ABS

G

Liner

B

0,20 m

C

A

1,40 m

D

BOTTEN FÖRSVINNANDE MED RELAX
PANEL 0,20 m - 1,40 m

1,40 m
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A

0,20 m
UPPGRADERING
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RP INDUSTRIER SOLEO - Markarbeten

Teknisk beskrivning

RP INDUSTRIES SOLEO - Markarbeten

MARK

ATT GRÄVA UT

Vi anser att det är viktigt att marken kontrolleras innan poolarbetet påbörjas. Kontakta en markentreprenör för att få rätt råd om er
gällande markförhållanden. Som sådan bör du kontrollera om det finns större stenar eller berg och att platsen för poolens placering
har varit befintlig i minst 10 år. Om det kan förekomma rörelser i marken, så kan poolen riskera att sätta sig.

Gräv ut och forsla bort marken som finns inom tidigare gjorda markeringar. Det är viktigt att det görs tillräckligt med plats för
poolens struktur och stödben. Se till att markens fallvinkel inte blir för brant för att förhindra ras runt utgrävningen.
Det är rekommenderat att bestämma en punkt 0
1º - Bestäm 0-punkt, som bör placeras något förhöjd, ca 15 cm från den omgivande marken, för att säkerställa en naturlig
dränering av regnvatten utanför poolen.

MÄRKNING OCH UTSÄTTNING

2º - Börja gräva vid punkt 0 och gräv ut hela hålets djup.

Märkning startar från en punkt som tidigare definierats (Punkt 0), som
kommer att fungera som en referens för att spåra bredden och djupet i
poolen. Det är viktigt att håler för utgrävningen bör överstiga poolen
+ 60 cm i förhållande till sin utformning, säkra utgrävningen med pinnar
som markerar hörnen samt spraya ut linjerna för pool samt utgrävning.

För att ställa in djupet, måste du ta hänsyn till tjockleken
för bärlager (ca 20cm), tjockleken på betongen (ca 12 cm),
och motsvarande höjd av panelerna (t.ex. 1.50m), mät
sedan in denna mot nollpunkten.

3m
Punkt 0

5m

Hörn för att få en rät vinkel

Planera ditt markarbete
När du har nått önskat djup så fortsätter du med utgrävningen,
arbeta dig uppifrån och ner och flytta bak varteftersom du
nått det önskade djupet, var försiktig med utgrävningens
kanter så att dessa inte blir för branta.

Markeringar för poolens insida

Tänk hela tiden på att göra kontrollmätningar på djupet då
det är lätt att gräva ut för mycket med maskinen.

B’
B

C

A
)

,60

60

(0,

+

0
8+

D

D’

60 cm

C

Mät in poolens hörn ABCD
Mät sedan ut utgrävningens hörn A’B’C’D’
Exempel: AB=8m utgrävning A’B’=9,10 m
samma gäller bredden

1,62m
(1,50 + 0,12m)

20 cm
Befintlig mark

Markeringar för utgrävningen

9m

Terrass

När all önskad jord är borttagen så mäter du återigen ut
poolen.

4m

A’

Punkt
för referens
Nivå 0

60 cm
C’

C’
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RP INDUSTRIER SOLEO - Betong
GRUNDINFORMATION OM BETONGEN

Använd betong med en hållfasthet som motsvara dina yttre förutsättningar i marken. Men använd som lägst en betong med receptet C25/30.
Om en plan botten görs kan man använda sig av konsistens S5 eller “fullflyt”, är det en sluttande botten bör en hårdare betong användas (S3),
för att kunna skapa lutning.
Bottenplattan måste vara helt plan och med en helt slät yta, utan ojämnheter.
Den högsta tollererade höjdavvikelsen är 1cm.
När det gäller pooler med sluttande botten, så var noga med att rätt lutning görs.

Förberedelse innan gjutning

Efter att utgrävning är gjord, placeras bärlager ut, var noggrann att bärlagret kompakteras med lämplig padda.
Bygg form kring önskad storlek på platta och armera med minst 10x10x4mm eller 20x20x4mm nät. Dessa monteras på distanser om 40/50mm

Teknisk beskrivning

RP INDUSTRIER SOLEO - Betong

Gjutning av bottenplatta

Tjockleken på plattan efter gjutning kommer att vara minst 10 cm.
Eventuellt så måste ett finare lager med spackel placeras på plattan om ojämnheter finns.
I själva verket bör den slutgiltiga ytan på plattan vara så slät som en spegel, utan ojämnheter, det du känner med foten genom en strumpa
känner du även i poolen genom linern. Linern kan även ta skada om större ojämnheter finns.

Metod för traditionella pooler
Metod används främst för privata pooler av
genomsnittlig storlek.
Med användning av en aluminiumlist kan betongen
fördelas jämnt efter utsatt basindikation (vid sluttande
botten).
För en perfekt finish på plattan används en murslev
eller sloda.

Vid sluttande botten

Det är nödvändigt att göra höjdutsättningar i plattan för att skapa en rät botten, gör upphöjningar med betong var 2,5-3m
som sedan kan anvädas som bas för en rätskiva.

Metod för större pooler
Främst används detta för stora pooler men det går
bra att bygga med dessa steg i alla poolstorlekar.

Bas för rätskiva

Vid utplacering av betong vibreras betongen med en
avsedd vibbra, sedan jämnas betongen till med en
asfaltsraka och varpå en slät yta skapas med en sloda.

Grund för bas

Betongytan slipas sedan för hand eller lämpligast med
en helikopter avsedd för betong.
All utrustning går att hyra på de flesta uthyrningsfirmor
för verktyg.

Armering
Innermått i pool
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RP INDUSTRIER SOLEO - Strukturen
Fixering av strukturen

Teknisk beskrivning

RP INDUSTRIER SOLEO - Strukturen

System för uppgradering (tillval)

EXKLUSIVT - SYSTEM SOLEO OVERFLOW
OVERFLOW-ränna

Förutom att tillåta pooler med olika djup, förenklar även uppgraderingen
installationen av strukturen.
Designad för att öka hastigheten av installationen samt resultatet.

Rännan för OVERFLOW i galvaniserat stål med PVC-beläggning monteras på PRIMASTEEL
och stöds direkt på rännkonsolen. Deras fixering säkerställs genom ett fästsystem
bestående av muttrar, brickor och skruvar i galvaniserat stål.

8

7

Paneler

Sammanfogning av panelerna, utförs det med hjälp av ett infästningssystem
som innefattar skruvar, muttrar, brickor och bultar i galvaniserade stål.

6
5

Skarvar i rännan
Efter att rännorna är monterade, gå igenom
alla rännornas skarvar med flytande PVC, för
att säkerställa den perfekta tätheten av
strukturen.
4

Flytande PVC finns i samma färg som rännan.
3

2

1

Ränna som support för kantsten (tillval)

Fixering mot betongplattan

Rännsystem för poolstruktur förberedd för horisontell armering.
Utformad för att stödja konstruktionen vid montering av kantsten.

Med SOLEOs koncept har du två möjligheter till fixering av bottenelementet i betongen.
LÖSNING 1

1-Botten av betong
2-Uppgradering
3-Panel STEELPRIME
4-Stödben
5-Support ränna
6-Linerlist
7-Ränna som support för kantsten
8-Kantsten

Med hjälp av en mer traditionell typ av lösning använder du
ett “bälte” (fixering nr1) i betong med ca 30 cm tjocklek
runt hela poolen för att binda ihop stagen och panelerna.

LÖSNING 2

Lösningen för fixering nr2 använder ett system som består av en
gängad stång och kemisk hylsan. Om poolen står ovan mark
fullbordar du infästningen därefter med att binda tillsammans
panelerna med en sockel av betong om ca 10 cm.
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RP INDUSTRIER SOLEO - Liner
LINER 75/100
Montering av liner måste göras i varmt och soligt väder, det är inte tillrådligt att montera under 15 ° C. Botten och väggar kan inte ha några
ojämnheter som kan skada linern.

Fixering för SOLEO med skimmer

Teknisk beskrivning

RP INDUSTRIER SOLEO - Liner

LINER 75/100 RENOLIT ALKORPLAN
Allmäna funktioner

Fixação para sistema SOLEO OVERFLOW
Liner 75/100

Liner 75/100

Kantsten

Galler i ABS

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 15836, plastblad mjukgjord (PVCP) för pooler - Del 1: homogena membran av
nominell tjocklek är lika med eller högre än 0,75 mm

Produktinfo om membran
INFO

Linerlist
HUNG OVEFLOW

Linerlist
HUNG

Panel

Panel

Montage av liner

Massa / yta

VÄRDE

METOD FÖR TEST

1.27 ± 0,02 g/cm3

EN ISO 1183-1

Vattenabsorption

< 1 % of mass

EN ISO 62 método 1

Ca CO3 innehåll

< 3 % of mass

Espectrometría de absorção atómica

Kompositionen hos membranet är enligt europeisk lagstiftning (CMR innehåll kat. 1 och 2 mindre än 0,1%. Summan av
Pb, Cd, Hg, Cr (IV), är mindre än 100 mg / kg) .

Produktinfo om dimensioner
INFO
genomsnittlig tjocklek

VÄRDE

METOD FÖR TEST

0.75 mm ± 3 %

EN 1849-2

Produktinfo om hållfasthet
Bottenventil

Inlopp

INFO

Brottgräns drag
Uttänjning innan brott

2

EN ISO 527 -1 e -3
EN ISO 527 -1 e -3

> 300 %
> 70 N/mm

EN 12310-2

Dimensionsstabilitet

<3%

EN 1107-2

< -25 °C

EN 495-5

Rivhållfasthet av skarvar
Vridstyvhet på skarvar

Skimmer

> 17 N/mm

METOD FÖR TEST

Brottgräns rotation

Motstånd mot böjning vid låga temperaturer

Belysning

VÄRDE

> 1,6 N/mm av längd

EN 12316-2

> 10 N/mm

EN 12317-2

2

Produktinfo om beständighetsegenskaper
INFO

Resistens mot artificiell åldring om GH/m2 (6000h)

VÄRDE

≥ 3 enligt EN 20105-A02

METOD FÖR TEST

NF EN ISO 4892- 2:2006 Mt. 1 cykel

Viktminskning <1%

EN ISO 846:1997 / D

Resistens mot bakterier Streptoverticillium retikulum ATCC 25.607

obefläckad

EN ISO 846:1997 / C

Resistens mot klor

Betyg ≥ 3

EN 15836

Resistens mot fläckar

Betyg ≥ 4

EN 15836

Resistens mot mikroorganismer
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RP INDUSTRIER SOLEO - Cirkulationssystem
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RP INDUSTRIER SOLEO - Cirkulationssystem
Inlopp

SYSTEM SOLEO MED SKIMMER
Bottenventil

Skimmers

Belysning

Ventil för inlopp
Ventil för backspolning

Sandfilter
Ventil för bottensugmunstycke
El-central
Ventil för bottenventil
Ventil för skimmers

Pump

Kopplingsbox
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RP INDUSTRIER SOLEO - Cirkulationssystem
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RP INDUSTRIER SOLEO - Cirkulationssystem

SISTEMA SOLEO OVERFLOW
CALEIRA FINLANDESA

Kopplingsbox

Bottenventil

Belysning

Galler ABS

Overflow-ränna

Balanstank overflow

El-central

Ventil för inlopp
Ventil för backspolning

Sandfilter

Ventil för balanstank
Ventil för bottenventil
Ventil för bottensugmunstycke

www.grouprpi.com
info@grouprpi.com
RP INDUSTRIES, SA
Parque Industrial de Sobreposta,
Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta
4715-553 Braga - Portugal
Tel.: +351 253 689 507
Fax: +351 253 689 509

