Installation hörntrappa
185 x185 under liner i
Classic Original

Hörntrappa 185 Original
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OBS!
Poolen ska vara invägd innan montering av trappan.












HÖRNTRAPPAN SETT OVANIFRÅN
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Viktiga mått

Steg-för-steg montering

Alternativ A

Alternativ A

1. Trappan ska stå på en gjuten platta (alt.A) eller på
betong plattor (alt.B).

Alternativ B

2. Altenativ A:Formsätt med en regel på tvären i det
fack med bottenreglar där trappen ska stå. Regeln
ska var i nivå med underkant plywood skivan.
Använd armeringsnät T6150 alt T8200. Betong
kvalite IIC25/30,S3.
3. Alternativ B: Betongplattorna (40x40) läggs ut på
ett välpackat plant bärlager.
4. Montera stödbenen på pooltrappan
5. Placera trappan i hörnet där den slutligen skall stå.
6. Gör en markering i betongplattan utmed trappans
nederkant.
7. Ta bort trappan, mät tjockleken ....... på trappans
nederkant.
8. Rita ett nytt märke i betongplattan. Första märket
+ Trappan tjocklek = Nya märket
9. Montera regel 45 x 45mm i betongplattan längs
andra märket med spikplugg.
10. Ställ åter trappan i position och skruva fast
trappans nederkant med skruv 4,2x55 c/c 200mm
i regeln.
 Obs! förborra och försänk för
skruvarna.
11. Packa/vibrera betongen i rören. Lägg en kort regel
över hålet. Knacka försiktigt på regeln.
12. Efter första gjutning brunnit i 24tim görs en
toppgjutning med flytspackel (Ardex A45). Slipa
ner ytan med fint sandpapper i nivå med trappen.
13. Lägg ut ut putssand bädden enligt instruktion för
markarbeten
14. Vi rekommenderar att planstegen kläs in med
bottenmatta.
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Installation hörntrappa
185 x185 under liner i
Durapool

Hörntrappa 185 Dura
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HÖRNTRAPPAN SETT OVANIFRÅN

Steg-för-steg montering
Installation hörntrappa under liner i Durapool på platta av betong
1. Montera stödbenen på pooltrappan
2. Placera trappan i hörnet där den slutligen skall stå.
3. Gör en markering i betongplattan utmed trappans nederkant.
4. Ta bort trappan, mät tjockleken ....... på trappans nederkant.
5. Rita ett nytt märke i betongplattan. Första märket + Trappan tjocklek = Nya märket
6. Montera regel 45 x 45mm i betongplattan längs andra märket med spikplugg.
7. Ställ åter trappan i position och skruva fast trappans nederkant med skruv 4,2x55 c/c 200mm i
regeln.
 Obs! förborra och försänk för skruvarna.
8. Packa/vibrera betongen i rören. Lägg en kort regel över hålet. Knacka försiktigt på regeln.
9. Efter första gjutning brunnit i 24tim görs en toppgjutning med flytspackel (Ardex A45). Slipa ner
ytan med fint sandpapper i nivå med trappen.
10. Vi rekommenderar att planstegen kläs in med bottenmatta.
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