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Poolmontering – väggar
1. Säkerhetsställ att alla delar finns med innan du påbörjar poolmonteringen. Kryssmät sedan den färdiga plattan.
När du kryssmäter så mäter du från ytterhörn till ytterhörn på plattan, diagonalt. Båda sidorna mäts och ska matcha
varandra.

2. Mät 30cm från ytterkant på plattans långsida och markera med en penna.
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3. Mät 30cm från ytterkant på plattans långsida på andra sidan och markera med penna. Om du gjort rätt nu ska du
ha två markeringar 30cm in från ytterkanten på plattansisolering enligt bilden nedan. Snörslå sedan mellan dessa två
punkter enligt det röda strecket

30cm

30cm

4. Mät nu 30cm från ytterkant på plattans kortsida enligt bild nedan och snörslå sedan enligt röda sträcket.

30cm

30cm
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5. Utifrån dessa linjer mäter du nu ut din poolstorlek (t.ex 5m X 10m) och snörslår dessa linjer. Om du har följt stegen
i instruktionen kommer det se ut som bilden nedan. Exemplet visar en 5m X 10m pool, måtten gäller denna. Viktigast
här är att innermåtten blir rätt, om man har råkat gjort plattan för stor så låt plattan sticka ut utanför isoleringen.

T.ex 5m

T.ex 10m

6. Kryssmät nu dina streck som du snörslått. Dessa mått ska stämma överens med varandra.

Kryssmät

7. Mät ut 2.5cm i hörnet från det snörslagna strecket och gör en markering, här ska regeln sättas fast
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8. Borra igenom regeln och ner i plattan och spika sedan i spikplugg. Obs reglarna ska sitta på insidan av sträcken

9. Fäst samtliga reglar med minst 4st spikpluggar. Om du har följt instruktionerna skall reglarna nu sitta som i
exemplet under (reglarna är dom ljusblå och pilarna visar vart du ska fästa dom)

10. Kontroll mät nu att du har ditt poolmått i ytterkant på dina reglar (i detta exempel 5m X 10m)

Reglar

Poolens mått (Obs! ej plattans mått) skall
vara på utsidan av reglarna t.ex 5x10m
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11. Ställ nu in alla isoleringsdelar i poolen. Ta sedan fram ett hörn och se till att den står som på den medföljande
ritningen (några poolmodeller skall ha den långa sidan av hörnet mot långsidan av poolen, andra tvärtom, det finns
även dom som har liksidiga hörn). Fogskumma sedan plattan där hörnet ska stå och ställ dit det. Se till att hörnet står
dikt mot reglarna.
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12. Mät nu in hörnet så att det står rakt horisontellt (använd vattpass) på båda sidor och klamra sedan fast hörnet
mot plattan med fixeringskilarna.
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13. Fogskumma nu under kommande nederdelar på långsidan och sätt sedan dit delarna enligt ritning (obs var
noggrann med att följa ritningen, så rätt längd blir på rätt plats) Spåret på mitten på isoleringsdelarna skall vara utåt

Spåren i mitten av hålen ska vara utåt

14. Bygg sedan på samma sätt hela vägen till nästa hörn. Där fogskummar ni för hörnet och sätter sedan dit det (Var
noggrann med att följa ritningen så hörnet hamnar åt rätt håll och på rätt plats). Kontrollera hörnet med vattpass
och spika sedan fast hörnet i plattan med fixeringskilarna. Här kan det uppstå en glipa mellan hörnet och den
närmaste nederdelen, upp till 3 cm är ok och åtgärdas genom att fogskumma igen glipan
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15. När samtliga hörn och nederdelar är monterade är det dags att spika in fixeringskil i hela nederdelen. Enligt
nedanstående ritning

Nederdel sett i
genomskärning

Nederdel sett i
genomskärning
Fixeringskil

Fixeringskil

Betongplatta
L-Stöd sett i genomskärning

L-Stöd sett från utsidan
utsidanfrån

16. Efter montering av samtliga hörn och nederdelar är det dags att kontrollmäta. Mät längd vid tvåpunkter, bredd
vid fyra punkter samt kryssmät båda hörnen. Enligt bild nedan
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17. När samtliga hörn och nederdelar är klamrade och klara är det dags att borra hålen för den stående armeringen.
Makera 5 cm på borren med en tejp, och borra sedan i centrum av varje urtag. Dammsug sedan ur hålen.
Armeringslängd: 150cm, armering vid breddavlopp: 125cm

18. Slå nu ner armeringsjärnen (16mm i dom borrade hålen, se till att dom bottnar i hålen (märk järnen med en tejp
så du vet när dom nått botten)
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19. När samtliga urtag har stående armeringsjärn monterat är det dags för mellanlagret av isolering. Lyft upp och trä
på mellanlagret (Obs kolla ritningen så rätt längd sätts på rätt plats, inga generalskarvar får förekomma)

20. Det är även i mellanlagret som eventuella lampor skall vara (Se ritning över var dessa skall vara lokaliserade)

21. Spar en mellandel så du kommer in och ut ur poolen när du monterar väggarna då det är lättare att montera
isoleringsdelarna inifrån
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22. När samtliga mellandelar (förutom den del som du sparat för att komma in och ut ur poolen, den sätts fast med
fixeringskilar från utsidan) är monterade skall vi spika fixeringskilar mellan delarna enligt nedan:

Mellandel sett från utsidan
utsidanfrån

Mellandel sett i genomskärning

Nederdel sett från utsidan
utsidanfrån

Fixeringskil
Nederdel sett i genomskärning

Fixeringskil

L-Stöd sett i genomskärning

Betongplatta

L-Stöd sett från utsidan
utsidanfrån

23. Nu är det dags att montera det överstalagret. Kolla igenom ritningen så rätt längd blir på rätt plats.

Liten fixeringskil

Liten fixeringskil

Överdel sett från utsidan
utsidanfrån

Överdel sett i
genomskärning

Mellandel sett i
genomskärning

Nederdel sett i
genomskärning

Mellandel sett från utsidan
utsidanfrån

Fixeringskil

Nederdel sett från utsidan
utsidanfrån

Betong
L-Stöd sett i
genomskärning

L-Stöd sett från utsidan
utsidanfrån
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24. I det övrelagret hamnar breddavlopp (skimmer) samt inlopp. Se bilden nedan där dom blåa pilarna pekar på
placeringen av breddavlopp. (Lägg märke till att armeringsjärnen ska vara kortare under breddavlopp, 125cm)

25. Inloppen och belysningen visas på bilden nedan
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26. Dags att armera överkant på poolen. Lägg ut armeringsjärnen med 50cm överlapp enligt ritning nedan.
Armeringen till hörn och breddavlopp ingår. Övrig armering behöver införskaffas

27. Efter montering av överdelarna är det dags att kontrollmäta. Mät längd vid tvåpunkter, bredd vid fyra punkter
samt kryssmät båda hörnen. Enligt bild nedan
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28. Häng upp samtliga armeringsjärn (16mm) genom att lägga ut metallstagen rakt över och sedan hänga krokarna
från pinnen. Krokarna är bockade med en skarp radie som skall hänga runt pinnen och en mjukradie som passar runt
armeringsjärnen.
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29. Armeringen vid breddavloppet ser ut enligt följande (2st/breddavlopp):
30. När samtliga armeringsjärn är upphängda skall alla överlapp najas fast med ståltråd på minst två ställen. Samtliga
stående armering skall också najas fast med den liggande. Centrera sedan armeringsjärnen så dom ligger med minst
5 cm mellanrum till isoleringen. Knacka ner metallstagen så dom inte sticker upp ovanför isoleringen

31. Om något mått inte stämmer eller om väggarna inte är helt raka, bygg då stöd för att korrigera det. Bild nedan
visar ett exempel på hur man kan göra.
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32. Sätt dit dom sista isoleringsdelarna som vi sparade för att kunna ta oss in och ut ur poolen. Klamra dom sedan
från utsidan och sätt dit armeringen

33. Montera breddavloppet med fronten dikt mot isoleringen (se pilarna på bilden nedan). Denna limmas på plats
med PL200

Poolens insida
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