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Introduktion
Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig
om att du förstår innehållet.

Allmän information
Bänkarna är anpassade för att monteras i Folkpools Quadra och Thermopool.
Kan användas på flera olika sätt:
* Fristående sittbänk
* Kombineras med Relax trappmodul 100
* Kombineras med Relax hörntrappa med hjälp av Relax anslutningssteg
OBS! Invägning och färdigställande av stomresning ska ske innan montering av
sittbänken påbörjas.

Rekommenderade verktyg och hjälpmedel

Tumstock

Kniv

Penna

Vinkelhake

Patronspruta

Sandpapper

Vattenpass

Gummiklubba
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För kontaktinformation
till din återförsäljare,
www.folkpool.se
eller skanna QR-koden

Medföljande vid leverans
Pos.

Benämning

1

Sittbänksblock EPS Relax

2

Underskiva. Olika längder
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Toppskiva. Olika längder

4

Montagelim

5

Dubbelhäftande tejp
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Underlagsmatta (fiberduk)
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Rekommenderad säkerhetsutrutning

Skyddshandskar

Skyddsskläder

Hörselskydd

Skyddsglasögon

Skyddsskor
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Mått Sittbänk Relax
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Montering sittbänk Relax

1.

2a. Fristående sittbänk

Quadra: Bänken ställs på den färdigställda
botten av putssand, jämn och slät i rätt
höjd enligt poolens manual.
Thermopool: Bänken ställs på den färdigställda botten enligt poolens manual.
Välj steg 2a, 2b eller 2c.

Börja i ena hörnet. Vänd blocket rätt.

2b. Relax trappmodul 100

2c. Relax hörntrapp & anslutningssteg

Börja att limma fast första bänkblocket mot
trappan. Vänd blocket rätt.

Börja att limma fast första bänkblocket mot
avslutningssteg. Vänd blocket rätt.

3.

4.

Fortsätt att limma fast de resterande bänkblocken med varandra

När hela bänken är på plats skall alla
skarvar jämnas av med sandpapper..
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Montering av skivor

5.

6.

Underskivorna limmas

Varje bänkstorlek har en egen
kombination med längder på underskivor.
Skivorna ska även monteras i en speciell
ordning. Läs respektive bänkritning -allt för
att det inte ska bli generalskarvar

7.

8.

Fortsätt att limma fast resterande
underskivor.
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Varje bänkstorlek har en egen
kombination med längder på toppskivor.
Skivorna ska även monteras i en speciell
ordning. Läs respektive bänkritning -allt för
att det inte ska bli generalskarvar

9.

10.

Tänk på att varma dagar med starkt solsken
är det bra att skydda toppskivorna som är
av svart polykarbonat. Monteras väggmatta
direkt så har du ett bra skydd.

Tejpa fast underlagsmattan (fiberduk) med
dubbelhäftande tejp.
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