Standard överdrag

Standard överdrag
Montera gummifjongarna enligt bild 1. Montera fjongfästen i alla hörn lägg sedan ut överdraget över
poolen och spänn försiktigt upp överdraget i hörnen. Nu skruvas övriga fjongfästen mitt för alla öljetter.
Överdraget skall ligga på ungefär halva sargen. Speciella infällbara fästen i rostfritt stål finns att köpa
till. Dessa lämpar sig bra till stenbeläggning/trädäck av grövre dimension. Borrdiameter 10 mm.
Fäst gummifjongarna genom att trä dem igenom öljetterna och sedan genom "sig själva", se bild 1.
När alla gummifjongarna är fästade så hakas de över fästknapparna. Överdraget skall spännas så att det
inte lämnar vattenytan. Ett överdrag som spänns så hårt att det hänger fritt ovanför vattenytan riskerar
att gå sönder vid öljetterna enligt bild 2.
När överdraget skall tas av lossas alla gummifjongarna. Hala sedan upp överdraget på en kortsida.
Överdraget kan användas med upprullningsanordning (154U/157U).
Detta överdrag ska inte användas som vintertäckning. Om överdraget fryser fast kan det skadas och gå
sönder. Vid stor snölast kan gummifjongarna stäckas så mycket att de går av och materialet dela sig vid
kantsöm kring infästningen.
Bästa vintertäckning är vår speciella vinterplåt som klarar stora snölaster och att gå på.

Trappflik
Trappfliken sätts fast på standardöverdraget enligt ritning. Var noga med att mäta in exakt vart på
överdraget fliken skall placeras. Markera därefter bandens placering och skär sedan slitsarna mitt i
kantbandet med värmekniven som medföljer trappfliken.(Se detalj) OBS Var noga med att smälta
ihop kanterna på hålet. Trä banden på fliken genom slitsarna uppifrån och fäst kardborren på
överdragets undersida.
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Standard överdrag

Viktig information om hur standardöverdrag ska användas

Bild 1, Bilden visar en riktig montering av stropparna.
Det är viktigt att ALLA stroppar sätts fast då täcket är på.
Om bara några få stroppar sitter fast uppstår ökad belastning på öljetterna
likt bilden nedan.

Bild 2, Bilden visar ett felaktigt montage av stropparna.
Vid överbelastning vrider sig öljetten och den skär in i materialet.
OBS! Det vi menar med normal användning av detta överdrag är att man lägger på det och spänner upp
ALLA stroppar runt om och spänner ”lagom” hårt. Det får gärna hänga lite slackt och vila på vattenytan.
- Detta överdrag klarar en belastning av en vuxen person, det kan dock hända att den blåa väven fransar sig
lite vid öljetten om man skulle råka ramla ut på överdraget, det har ingen betydelse för hållfastheten då det
finns ett förstärkningsband påsytt.
Det är endast ämnat att användas på sommaren. (för vintertäckning används täckplåt eller vinteröverdrag).
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