Stensarg

Stensarg
Det finns flera olika varianter av stensarg som kan monteras på nya och befintliga pooler i
olika material. Ibland med färdiga hörn, ibland skall hörnen sågas fram på byggplats. Ibland är
det en fortsättning på stenläggningen av uteplatsen. Vi skriver därför bara generellt om hur
poolen förbereds för montage av stensarg och hur denna monteras.
När stensarg användes ska alltid s.k. snäpp-in list monteras för fäste av liner. Den är standard
på Folkpools pooler. Det går annars inte att byta liner utan att bryta bort sargen. Snäpp-in list
monteras enligt separat instruktion.

Minerit 8 mm
Packad kross

Komplettering av poolöverkant
På pooler med toppregel är denna ofta för smal för att ge sargen stabilt fäste. Se principritning
för komplettering av toppregel. Breddningen kan göras på olika sätt; det vi visar ovan eller
gjutning av betongbalk runt poolkanten. Vi föreslår att breddning görs med extra regel på
högkant och en mineritskiva ovan för att limma stenen på. Minerit är en hård skiva som
skruvas på toppregeln enligt bild.
Montering
Börja montaget i hörnen. Passa in hörnbitarna så att den ligger med 30 mm överhäng
”skvalpkant” över snäpp-in listen. Snörsträck med murarsnöre från kortsida till kortsida på
stenens innerkant mot poolen. Lägg ut alla stenar och gör alla kapningar som behövs, när alla
stenar är inpassade är det dags att limma. Plocka bort ca 5 stenar åt gången och applicera lim
på mineriten med tandad spackel. Lägg ut stenarna på plats och rätta in efter murarsnöret.
Fortsätt med nästa 5 stenar tills hela långsidan är limmad. Forsätt med nästa långsida och
sedan kortsidor. Till sist limmas hörnstenarna.
Om sargen skall läggas på en betongpool sker montaget på liknande sätt. Sargstenarna kan
dock då fästas med kalkcement mot den underliggande poolstommen. Fogning kan ske med
vit eller ljusgrå cement eller klinkerfog för utomhusbruk.
Underhåll
Stenarna kan ibland färgas av omliggande material eller från luftföroreningar. I de flesta fall
kan dessa föroreningar tvättas bort med 7 %-ig saltsyrelösning. Undvik att få saltsyran i
poolen då saltsyran sänker pH-värdet. Använd alltid skyddshandskar vid handhavande.
Impregnering
För att förhindra att stenarna inte ska bli flammiga kan dessa impregneras, det görs enligt
bruksanvisningen på förpackningen. Den levereras av stentillverkare och kommer med
stenleveransen.
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