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Introduktion till Nautilus glasfiberpooler
Glasfiberpoolens struktur är producerad med
teknologiskt avancerat material som har utvecklats specifikt för pool-industrin.
Produktion görs genom en precis
lamineringsmetod. Som resultat av den
precisa tillverkningen är lagerna extremt täta,
detta försäkrar täthet i poolen och
höghållfasta egenskaper.
Den integrerade ihåliga stålringen under
poo-len ger förstärker de redan utmärkta
struk-turella egenskaperna för poolen.
Förutom att hjälpa till att spänna fast poolen
gör den också att poolen kan lyftas säkert
med lyftkran. För att ytterligare ge
strukturen styrka så är väg-gen förstärkt av
en serie av förstyvningsrib-bor.
Bakom det eleganta utseendet och den funktionella mångsidigheten ligger en robust
poolstruktur som försäkrar bekymmerslös
montering och en lång livslängd.
Vi rekommenderar alltid att man sätter en
pumpbrunn, detta för att säkerställa att det
inte blir problem med grundvattnet i
framtiden.

Förberedelse av markytan och
byggarbete

Markarbete

Efter att du markerat utgrävningsplatsen
så kan markarbetet påbörjas. Se till att den
Innan du installerar måste du inspektera
utgrävda jorden inte skapar en barriär och
transportvägen för poolen till din utgrävda
skapar ett problem för poolinstallationen.
plats. Det är väldigt viktigt att du tar hänsyn
till hinder så som elektriska kablar och branta Det är rekommenderat att transportera bort
jorden från utgrävningsplatsen, då den oftast
ytor som inte kan nås av en kranbil. Det är
inte kan återanvändas för att fylla igen hålet
också extremt viktigt att skaffa information
eftersom den inte är komprimerad. Djupet av
angående vatten i marken för att undvika
hålet bör planeras noggrant och bör övervaotrevliga överraskningar. Alla typ av hinder,
kas ofta. Om hålet är för djupt kan det skapa
även om det kan flyttas eller lösas på annat
mycket extra jobb som kräver expertis om du
sätt, kan ha en stor inverkan på den totala
installationskostnaden, därför rekommende- vill återställa den ursprungliga bärigheten.
Följande två saker måste övervägas innan
rar vi att ni kontaktar grävaren för en offert
man planerar djupet.
innan själva arbetet påbörjas.
För det första, poolkanten bör sticka ut 4cm
från ytan runt hela poolen och i de flesta fall
Markera utgrävningsområdet
kommer den att ansluta sig till den re-dan
befintliga gången, terrassen eller annan
Innan man kan påbörja markarbetet ska
poolens tänkta plats markeras med antingen byggnad. En annan viktig sak att tänka på är
den strukturella tjockleken på betongplattan,
träpelare eller kritpulver. De exakta dimenvilket kommer förklaras senare, då den komsionerna för de olika poolerna kan hittas i
mer att räknas som den vore 25cm.
avsnittet Annex (se sid 12). Det utgrävda
När man räknar hela den strukturella höjden
hålet måste vara större än själva poolen för
för poolen, vilket givetvis är större än djupet,
att installationen ska kunna ske utan några
måste man lägga till tjockleken av poolens
problem. Dock ska man undvika att gräva
ett alltför stort hål, då det kostar mer och när botten, vilken är ungefär 2cm
(150 + 2 cm = 152cm). Byggnadsplatsen kan
man ska fylla igen hålet efter att poolen har
vara ojämn, därför används referensnivån (±
installerats kan jorden göra poolen defekt.
0.0) för att utmäta den önskade ytnivån runt
poolen och för djupet av utgrävningshålet.
Området för utgrävningen bör vara ungefär
25-40 cm större än poolen beroende på markytan. Det betyder, till exempel, att en pool
med storleken 3,75 x 8,5m behöver ett hål
som är 4,5 x 10m. På grund av installationen
så måste längden på utgrävningen vara lite
längre. Det kommer att krävas mer jobb ju lösare din markyta är. Utrymmet för mekaniska
axlar måste markeras samtidigt som poolen,
detta utrymme borde finnas inom 8-10m från
poolen. Det är vanligt att man installerar de
mekaniska axlar i ett av poolens hörn. Vi rekommenderar att man integrerar sina mekaniska axlar med betongstruktur och stegstöd.

Referensnivån bör markeras med en sträng
så att grävarbetet kan utföras med precis
exakt-het. Enligt denna formel så kommer
djupet av hålet att vara (+4) (-152) (-25) =
-173 cm. Efter att du flyttat på den utgrävda
jorden, försök att göra ytan så slät som
möjligt för att göra jobbet enklare.

Du börjar med att skapa en enkel form (se
ritning nedanför) för att göra plats för dräneringen och rörsektionen, så att betongen inte
täcker dessa. C12 kvalitetsbetong måste alltid
användas. Betongbasen ska startas genom att
hålla ett 50mm tjockt lager betong. Sen, för
att öka den strukturella styrkan, ska ett flätat
armeringsjärn läggas i ett lager. Armeringsjärnet bör ha måtten 200x200x5 mm. Nästa
steg är att fylla upp betongplattan till önskad
nivå, vilket innebär ytterligare ett lager som
Teknologiska krav för
är 100 mm tjockt. Det är oerhört viktigt att
betongen är kompakt, slät och plan.
poolinstallation
En betongplatta skapad med ovanstående instruktioner är lämplig för att kunna ta
En vanlig fråga är hur viktigt det är att lägga
emot poolen och för att kunna fortsätta med
en betongplatta under poolen. Denna fråga
installationen. Det är onödigt att lägga geär svårt att ge ett rakt svar på då markytan
otextil under poolen då det är 10 mm tjockt.
samt expertisen på de som utför arbetet
Vi rekommenderar att PU-skum byggs in i
måste räknas in. En installation utan
bottendelen av poolen då det skyddar poolen
betongplattan kräver stor teknisk disciplin,
stor arbetsamhet, större noggrannhet vid valet från att bli bucklig av små partiklar samt att
det försäkrar bättre isolering.
av fyllning och professionella
komprimeringsskikt. En installation med
betongplatta försäkrar mer flexibilitet i
installationen och en högre bärighet för
installationsarbetet. Vi rekommenderar denna
metod, och detta kommer förklaras ytterligare
i nästa stycke. för att garantin emot sprickor
ska gälla måste grundarbetet vara fast och
oförändrat. Vid en gjuten botten är man säker
på att detta följs.

Skapandet av en betongplatta
(Valfritt)Skapande av en betongplatta är bra
för två orsaker. För det första tillhandahåller
den en stabil och långvarig bas för poolen och
den försäkrar en platt och slät yta för
installatio-nen. Det första steget är att skapa
en 10cm tjock komprimerad grusbädd. Det är
viktigt att komprimera varje lager med grus
vilket innebär att gruset ska spridas
åtminstone två gånger och bli komprimerad
med en vibreringsplatta. Lagernas tjocklek
och horisontella nivå måste övervakas
kontinuerligt. Efter att du skapat grusbädden
så är nästa steg att hälla på betongen.

Flyttandet av poolen
Poolen bör alltid flyttas med en lyftkran som har en lyftbalk, då lyft på bara ena sidan kan
skada poolstrukturen. Det finns två stycken stålringar på sidan av poolen som gör att du kan
lyfta den på ett säkert sätt. Om poolen bara kan lyftas från ena sidan så rekommenderas att
man ansluter den andra sidan med remmar för att jämna ut vikten. Lyftoken måste vara minst
4m lång annars kan remmarna skada poolens kant. Flyttandet av poolen bör ske sakta och
säkert och är alltid kranleverantörens ansvar.

Förberedelse av poolen
Skärning i poolväggen och i betongplattan, för poolens mekaniska delar, måste ske innan
poolen placeras i det utgrävda hålet. De utskurna hålen kan förbeställas mot tillägg om
plattan och väggen är samma mall som tillverkarens. Efter att du markerat de hålen du ska
skära ut, bör själva utskärningen ske med en kontursåg eller en borr. Notera att de utskurna
hålen i betongplattan endast kan placeras där det inte finns PU-isolering. VIKTIGT! Rengör
och placera flytande silikon i skärhålet, rengör sedan med sandpapper runt öppningen för att
förhindra intrång av vatten. Se till att det är helt städat för att inte äventyra poolens struktur.

Placering av poolen i det
utgrävda hålet
Innan du placerar poolen i det utgrävda hålet,
dubbelkolla så att ytan är horisontell och har
en jämn nivå. Om markytan inte uppfyller
dessa krav bör du skjuta upp poolinstallationen tills felen har blivit åtgärdade. Bottensidan av poolen ska ligga helt och hållet på
betongplattan, den får inte bara stödjas på
vissa platser.

Installation av vattenteknik i
poolen

Nästa steg i installationen är att installera
anslutningen i poolväggen som skapar en väg
för rören till poolens mekaniska schakt. Det
är förväntat att denna del av installationen
görs av en expert, därför tas inga generella
frågor upp här utan snarare de problem som
kan uppstå som kan få garantin att sluta gälla.
Ytan runt de utskurna hålen i poolen kräver
behandling efter att de anslutits till betongplattan och poolen. VIKTIGT! De behöver
Efter att du har placerat poolen på rätt plats
rengöras, avfettas och sedan avslutas med en
med hjälp av en lyftkran så kommer den
flytande silikon (rotabond 2000) beläggning
behövas justeras och fästas. När du installerar som är framtagen just för detta syfte. Genom
en pool med trappa eller en pool med trapdenna metod skyddas de områden där det
pa och en bänk måste stödjebenen placeras
skurits hål i från poolens vatten. Rörets väg
på de markerade platserna enligt ritningen.
måste designas så att de horisontella
Stödjebenen kopplas samman med stålhäng- sektionerna ligger rakt under betongplattan.
slen som kan beställas som tillval. Det sitter
Det är rekommenderat att omge rören med
stålflikar runt poolens stålring. Med hjälp av en sandbädd som kan släppa på spänning
stödjebenen kan poolen placeras i en exakt
som kan skapas av vanställning av rören. De
position. Stödjebenen måste skruvas fast i
inbyggda rören måste alltid placeras vertikalt
stålflikarna. Efter det måste de böjda stödjeför att undvika skador orsakade av den
benen fästas med betong enligt ritning (Se Fi- kompakta återfyllnaden av det utgrävda
gure 12, på sidan 9), i nästen som enkelt kan hålet. Rören får inte installeras i vinkel. Det
fyllas igen med några hinkar av färdigblanär rekommende-rat att täta och trycksätta
dad betong. Efter att betongen stelnat kan
rören och hålla dom under tryck så länge
poolens vägg och kant jämnas ut och fästas
betongarbetet fortskrider, på samma sätt som
med hjälp av skruvar som finns i stödjebenen. med värmeinstallationen i botten.

Betong runt poolen och
utfyllnad av det utgrävda hålet
Genom att använda sig utav betong runt poolen så
minimerar man risker med förändringar vid
heltömmning och marksättning, detta är inget
krav men rekommenderas. När du har satt ihop
det mekaniska och justerat poolen är det dags att
lägga betong runt poolen. Utfyllnaden av hålet ska
ske samtidigt som poolen fylls med vatten, för att
på så sätt försäkra att trycket på sidstrukturen är
lika från båda riktningarna. Processen ska ske steg
för steg för att undvika att överbelasta
väggstrukturen från både in och utsida.
Anledningen att man lägger ett 200-250mm tjockt
lager med fuktig betong är för att förhindra att
marken skjuts ner. Lätt betong kan användas för
detta.
I praktiken är det ett ca 500mm tjockt hål som ska
fyllas igen mellan poolens vägg och väggen på det
utgrävda hålet, således är det större än betongens
tjocklek. Det måste fyllas med grus eller kalksten
steg för steg, samtidigt som lagret med betong
läggs intill poolens sida.
Först fyller du poolen med 250-300mm vatten och
sedan böjar du lägga betong. Betong-en skall läggas
gradvis runt poolen samtidigt som påfyllnaden
med grus. Se till att poolen är helt omgiven av ett
betonglager. Samman-tryckning bör ske manuellt i
takt med varje lager. Utfyllnaden får inte ske för
hårdhänt eller med en vibrerande kraft.
Betongläggningen och utfyllnaden i de mer
svårtillgängliga väggsektionerna kan utföras med
hjälp av ett stickande stålrör. Fortsätt med att lägga
betong tills du nått samma nivå som vattnet i
poolen. Öka sedan vattennivån i poolen med
200-250mm, och fortsätt sedan med att lägga
betong till du når vattenytan igen. Fortsätt med
denna process till du når 400mm från toppen av
poolen. Här krävs ett 250mm tjockt lager av
starkare och högkvalitativ betong c16 som är
resistent mot alla typer av väder. Ytterligare steg i
installationen varierar stort beroende på olika kant
och gångstenar som kan installeras och ingår
således inte i denna manualens omfattning.
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Summering
En installation som görs enligt ovanstående
instruktioner försäkrar ett långvarigt liv för
din pool och gällande av garanti ifall något
skulle gå snett. Under installationen, försök att behålla poolen i samma goda skick
som du mottog den i. Efter att installationen
utförts bör kunden få en genomgång om hur
man underhåller poolen och hur man underhåller poolvattnet med kemikalier. Om
dessa starka kemikalier skulle användas på fel
sätt så kan poolen ta skada. En korrekt skött
glasfiberpool ger en bekymmerslös och härlig
badupplevelse för hela familjen.
Lycka till med installationen av din pool
Relax o Spabad Växjö AB
Nautilus Team

Kontrollera att poolen inte buktar
Kontrollera säkerhetskanten mitt på poolen, så den är rak enligt skissen nedan.
Är den inte det, ågärda genom att packa om bergkrosset runt poolen där det
behövs.

Denna skall fyllas i av både kund, elektriker och gräventreprenör.
Sätt kryss, så vet ni att ni inte missat något.
1, Är marken under poolen tillräckligt packad?
2, Är det lagt dränering enligt beskrivning i manualen?
3, Är det satt en pumpbrun som är stor nog för en pump. (min 400mm)?
4, Är alla genomföringar så som lampor, jets, skimmer etc läckagetestade?
5, Är det påfyllt med 0,16-0,18 bergkross runt poolen enligt anvisning?
6, Är det packat med bergkross enligt anvisningarna runt poolen?
7, Står poolen i våg?
8, Är det satt stämp under poolens trappa?
9, Är poolens sidor raka?
10, Lutar marken från poolen?
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Checklista poolgrävning

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dokument som ska vara med vid garanti

Datum: _________________ Underskrift: _____________________________

Installation Grävarbete
Är en bottenplatta gjuten?
Är det återfyllt med befintliga jordmassor?
Om ej betongbotten används är botten tillräckligt packad?
Är det pumpbrunnen kopplad både på el/ vvs i pumpbrunn?
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Namn/Firma:_____________________________Tel _____________________

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Namn/Firma:_____________________________Tel _____________________
Datum: _________________ Underskrift: _____________________________

Installation vattendel
Är reningsverk, VP etc inkopplat enligt anvissningarna?
Är Systemet läckagetestat?

☐☐
☐☐

Namn/Firma:_____________________________Tel _____________________
Datum: _________________ Underskrift: _____________________________

Elinstallation
Är elinstallationen rätt inkopplad av behörig elektriker?
Namn/Firma:_____________________________Tel _____________________
Datum: _________________ Underskrift: _____________________________

Kundens underskrift
Datum: _________________ Underskrift: _____________________________
Denna lista skall kunna vissas upp vid garantier och serviceärenden.
Glöm inte att skicka in en utskärning av poolen till tillverkaren för att ånjuta
garanti.

☐☐

