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Skyddsskläder Skyddsglasögon

REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING

REKOMMENDERADE VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL

Introduktion

Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och 
förvissa dig om att du förstår innehållet. 
Vid frågor, kontakta din återförsäljare.

i

Silikon KnivSkruvdragare Kulspetspenna

? !

VID FRÅGOR, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄL-
JARE

För kontaktinformation till din återförsäljare, 

se www.folkpool.se eller skanna QR-koden 

nedan.

OBS!
Anvisningen är generell och tillämplig på samtliga av Folkpools trappor. 
I anvisningen används Folkpool trappa 150 som exempel.
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Linerläggning

2. Fäst invändig packning i avett spår längst trappans sidor och nedre kant. 

3. Täta skarv mellan packningar med silikon.

1. Mät upp och kapa packning i samma längder som medföljande motfl änsar.

Innan linerläggning av pool: 

OBS!
Packningen bör monteras i direkt samband med linerläggning.
Packningen får inte sträckas vid montering. Sträckning kan medföra läckage.
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Under linerläggning av pool: 

Motfl änsar monteras för att hålla linern på plats. Motfl änsarna måste monteras noggrant 
ovanpå packningen för att säkerställa att inget läckage uppstår. Innan montage av motfl änsar 
påbörjas ska linern sträckas. Börja med att fylla poolen med 250-300 mm vatten.

1.  Tillverka hjälpkonstruktion enligt principskiss (A).

2. Sträck och fäst liner i hjälpkonstruktion.

3. Lokalisera övre skruvhål i de vertikala packningarna. 

4. Markera skruvhål med kulspetspenna.

5. Fäst vertikala motfl änsar med skruv i markerat skruvhål. Dra inte skruven i botten. 

6. Justera vertikala motfl änsar och fäst skruvar i samtliga skruvhål. Arbeta uppifrån och ned.

När vattennivån är 250-300 mm:

A

Vitktigt!   Motfl änsar och täcklist skall rundas och gradas av i ytterhörn 
innan montage. Kan annars skada linern.
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7.  Passa in nedre motfl äns mellan vertikala motfl änsar och fäst med en skruv i var 

ände.

8. Montera skruvar i samtliga skruvhål i nedre motlist.

9. Dra samtliga skruvar i botten. Arbeta växelvis.

10. Skär bort liner innanför motfl änsen och plocka bort hjälpkonstruktion.

OBS!
- Var försiktig vid dragning av skruvarna. Om skruven dras för hårt riskerar  
 motfl änsen att spricka. Dra inte skruvarna i botten.


