V.1.3

Poolmontering – bottenplatta
1. Kontrollera att du har L-stöd och golv så det täcker din poolstorlek enligt bifogad materiallista
2. Innan du börjar med att lägga ut dina L-stöd se till att markarbetet är färdigt
3. Börja med att bygga ihop hörnbitarna

4. Ställ ut två L-stödhörn på kortsidan av poolen
Kortsidan av poolen

L-Stöd

5. Mät L-Stödhörnen och lägg ihop längden

Längd

Längd

6. Ta sedan totallängden av dom två L-Stödshörnen och dra av från plattans bredd. Måttet som blir kvar är längden
på passbiten som skall sitta mellan L-stödshörnen. På vissa poolstorlekar behövs mer än en passbit.
Obs plattans mått = Poolmått + 60cm (Exempel 5,60m X 10,60m för en 5 x 10m pool)

L-Stödshörn 1
Passbit
L-Stödshörn 2
111111111
L-Stödshörn 1
111111111
Hörn 1 + Passbit + Hörn 2 = Totallängd

Skriv in dina mått nedan:
Totallängd:……………………………………
- L-stödshörn 1 längd:…………………….
- L-stödshörn 2 längd:…………………….
= Passbit längd:

7. Såga till passbiten med en fogsvans, var noga med att få snittet rakt
8. Lägg dit passbiten och kontrollmät totallängden på L-stödhörnen och passbit. Detta mått skall överensstämma
med plattans bredd
9. Efter du klamrat fast L-stödshörnen med passbiten utifrån skall dom klamras på insidan (Bilden är sedd ovanifrån)

Fixeringskil

Fixeringskil
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10. Klamra sedan fast L-Stödhörnen med passbiten (Bilden nedan är sett utifrån)
Passbit

L-Stödshörn 1
111111111
Fixeringskil

L-Stödshörn 2

Fixeringskil

11. Om du följt instruktionerna har du nu en komplett kortsida med rätt mått. Ett tips är att lägga på sten eller något
tungt så att kortsidan inte flyttar på sig så lätt

12. Justera nu kortsidan efter det väderstreck eller den vinkeln du vill ha (mot till exempel altan) Lasermät även
kortsidans höjd

13. Gör ordning andra kortsidan på samma sätt
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14. Mät nu in längden mellan kortsidorna så måttet matchar storleken på poolplattan.
Obs plattans mått är poolmåttet + 60cm (Exempel 5,60m X 10,60m för en 5 x 10m pool)
Längd

Längd

15. Kryssmät nu längden mellan hörnen på kortsidorna. Måttet skall överensstämma med varandra

16. Lägg nu i så många L-stöd i rålängd som får plats på långsidorna. I exemplet nedan fick 4st L-stöd i rålängd plats

4

17. Lägg nu ihop måtten för hörn + L-stöd med råmått + L-stöd med råmått + hörn. Och dra sedan av mot plattans
totallängd, kvar blir måttet för passbiten
Hörn

L-stöd med råmått

L-stöd med råmått

L-Stöd

Skriv in dina mått nedan:
Totallängd: ……………………..
- L-stödshörn 1 längd: ……….
- L-stödshörn 2 längd: ……….
- L-stöd med råmått: .………..
- L-stöd med råmått: …………
= Passbit längd:

Totallängd

18. Såga till en passbit med en fogsvans (Obs viktigt att snittet blir rakt)
19. Sätt dit passbitarna som fattas på långsidorna. Om du har följt instruktionerna ska du nu ha en rektangel enligt
nedan. (Tips använd dig av ett murarsnöre för att lättare få långsidorna rak)
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20. Mät nu längd, bredd och kryss, dessa mått ska nu stämma överens med den storlek på platta du ska gjuta
A

B

C

D
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G

H

H

F

B

C

D

E

A

21. Klamra sedan samtliga L-stöd med varandra
L-Stöd
11111

L-Stöd

L-Stöd

Fixeringskil

Sett utifrån

Fixeringskil

Sett ovanifrån

Fixeringskil

Fixeringskil

22. Kontrollmät nu enligt punkt 19 och säkerställ att inget mått har ändrats. Lasermät sedan samtliga delar att dom
står i våg. Justera vid behov.
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23. När man säkerställt att alla mått stämmer börjar återfyllningen. Fyll på med material så L-stöden får stöd utifrån

24. Lägg i samtliga golvskivor i rålängd som får plats (Hur många som får plats kan variera och beror på poolstorlek).
Mät sedan ut längden på återstående golvdelar och såga till med en fogsvans

25. Har du följt instruktionen ska din bottenplatta se ut så här
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26. Nu är det dags att lägga i armeringsmattorna. Tänk på att överlappa minst 40 cm samt att lämna 5 cm till
ytterkant. Använd 5mm armeringsmatta

5 cm ifrån ytterkant av betong
Överlapp 40cm
Armeringsmattor
Överlapp 40cm

27. När hela botten är täckt med armeringsmattor är det dags att montera distansklossarna. Sätt ut klossar jämnt
fördelat med ca 4-5 kloss/m2.

28. Ytterkantsarmeringen skall läggas 5 cm in från ytterkanten och med 10cm mellanrum mellan järnen.
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29. Naja fast samtlig armering med 40cm mellanrum

30. Lasermät nu höjden runt hela plattan samt mät längd, bredd och kryss då det här är sista chansen för justering
innan betongen gjuts.
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