Solbåge

Solbåge
Pooltält SOLBÅGE finns för poolbredder upp till 5 meter.
Verktygsbehov: normala handverktyg samt borrar 3,7, 8 och 10 mm.

1: MONTERING AV SARG
1:1 På befintlig pool (se ritning 3311 )
Max. bredd från sargytterkant till
sargytterkant är 5150 mm för pooltält
285A. För Pooltält 283A är max bredd
4150 mm..
Detta innebär att på de flesta 4 meters
pooler skall en remsa av sargen på båda
sidor klyvas bort. Utföres enklast med
handcirkelsåg. På en Folkpool typ
Markpool blir breddmåttet då 4100 mm,
vilket ger en "hylla" om 20 mm på båda
toppreglarna. Denna hylla är väsentlig, då
aluminiumskenan måste vila på ett fast
underlag.
Vid montering på andra pooltyper måste
detta underlag på ett eller annat sätt skapas.
Före klyvning kolla att ytterkanterna blir
parallella! Eventuellt räcker det med att i
samband med klyvningen göra nödvändiga
justeringar, eventuellt måste först
sargbrädorna läggas om. Helst skall också
sargens ovansida hyvlas ned motsvarande
aluminiumskenans läpp. Utföres icke detta
och skenan ligger för högt i förhållande till
toppregeln måste skenan pallas upp med
remsor av t ex härdad masonit.
För förenklat montage av Solbåge har
Folkpool en specialsarg med fals för
skenan.

Förlängning av sarg
I leveransen finns för en 8-meters pool 9 meter aluminiumskena. Vår tanke är att den extra metern
läggs bakom poolen så att poolens yta blir nästan fri när tältet är avdraget. Ev. kan förlängningen
läggas vid poolens öppningsgavel om så önskas.
Då aluminiumskenan måste fästas på sarg och vila på toppregeln skall långsidorna förlängas med virke
som följer med i leveransen. Detta utföres enligt ritning 3311. Förankra på lämpliga ställen med
"jordspett ".

1:2 På ny pool i samband med byggnation
Här användes redan från början vår specialsarg
och förlängning på långsidor utföres
sammanhängde med sarg i övrigt. Mått som
tidigare angivits gäller.
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2: MONTERING AV SKENOR
Om tidigare arbeten utförts enligt anvisningarna kan nu skenorna läggas ut och skenornas fästläpp
kommer att passa in i uthyvlingen på sargens överkant. Saknas denna uthyvling måste mellanrummet
mellan skena och toppregel fyllas ut med remsor av härdad masonit ed.
Skall poolöverdraget nu inte vara 9 meter långt kapas skenorna till önskad längd. Se till att skenskarvar
ligger dikt an. Ev. grader filas bort. Skenorna skruvas fast med medföljande skruv 5 x 70.
Skruvavstånd, se nedanstående bild.

3: MONTERING AV VAGNAR OCH BÅGAR.
Definitioner:
Du har fått två olika vagnstyper: Ett antal mellanvagnar (12 st
för ett 9 meters-tält) samt 2 st slutvagnar. Vagnkropparna är
helt lika men slutvagnarna saknar hjul. Till öppningsvagnar
medlevereras låssprint. För bågar finns följande material: 16 st
båghalvor (för pooltält 9 meter) och 8 st mellanbågar. För
andra tältlängder varierar antalet båghalvor och mellanbågar. I
den följande texten kallar vi de färdigmonterade bågarna för
frontbåge - slutbåge - mellanbåge.

3:1 Skjut in ett tältvagnspar i skenorna och
montera en båghalva på varje vagn. Montera
sedan dit mellanbågen. Se till att den skjuts på
lika mycket på de båda båghalvorna och att
vagnarna står i ca 82-graders vinkel mot
skenorna. Fäst mellanbågen med den
självgängande skruven, 2 på varje sida vid varje
skarv, dvs totalt 8 skruvar. Förborra med 3,7
mm borr.
När en båge är monterad och "provdragits" med gott resultat monteras den ner och användes som mall
för tillverkning av de övriga bågarna så att alla blir lika. Om poolen är smalare än 3900 mm måste ett
lämpligt stycke på varje båghalva sågas bort.

3:2 Borra hål i skenan för
frontvagnarnas låssprint med 10 mm
borr. Ev. måste också ett urtag göras
i skenans överkant. Använd en
rundfil och fila upp ett spår tills
låsöglan går fri.
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3:3 Fixera slutvagnarna genom att skruva fast dem med de 140 mm långa franska träskruvarna i
skena/sarg. Gör detta när hela tältduken är monterad fixera, till att börja med, vagnarna temporärt med
tvingar, ca 2 cm från skenans ände.

4: MONTERING AV TÄLTDUK
Definitioner: Du har fått tre st tältduksdelar. Slutgavel 1600 x 4400 mm, tak 6000 x 9200 mm och
frontgavel (med dragkedjor) 1600 x 4400 mm (för tält 4x9 meter), i rulle med dubbelhäftande tejp samt
ett antal 1 meter långa aluminiumlister. Detta är avsett för att räcka till 4 x 8 meters pooler av olika
fabrikat (tyvärr varierar formaten något, det är orsaken till att vi inte kunnat tillverka en måttanpassad
tältduk). Formatet räcker givetvis också till mindre poolstorlekar efter nedskärning.

4:1 Montering av slutgavel.
Fäst den dubbelhäftande tejpen på ovansidan av
aluminiumbågen. Fixera därefter nederkanten av
slutgaveln med aluminiumlist och skruvar. Se till att
tältgaveln ligger horisontellt. Ta bort skyddsfilmen på
tejpen. Sträck plasten hårt och fäst den på tejpen. Om
gaveln kommer snett kan du lossa gaveln och på nytt
sätta fast den. Klipp därefter bort överflödigt
plastmaterial.

4:2 Montering av frontgavel
I princip lika som slutgavel. Fixera nederkanten (fliken
under dragkedjorna) i poolsargens ytterkant med
aluminiumlist och skruvar. Dragkedjorna skall vara
stängda och plasten skall INTE sträckas så hårt att
dragkedjorna inte går att öppna.

4:3 Montering av fästöglor för vinterstag
Borra 2 st 8,5 mm hål i front- och slutgavel (se ritning
3331c) och skruva fast medföljande öglor. I de två
öglorna bör vintertid en lina knytas fast och sträckas mot
kraftig tältpinne eller annat fast föremål (t ex träd)
varigenom säckning" på grund av snölast försvåras.
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4:4 Montering av tälttak.
Placera ut mellanbågarna enligt schema på ritning 3321d och kila eventuellt. tillfälligt fast dem med t
ex träbitar. Då risken är stor att de under pågående arbete kommer att rubbas, så markera på skenan
deras idealläge med blyertspenna. Fäst ny dubbelhäftande tejp på båda gavlarna, ovanpå gavelplasten.
Dra över tälttaket och se till att nederkanterna ligger horisontellt med skenorna på båda sidorna.
(VIKTIGT) Ett litet diagonalfel här kan innebära att plast kommer att fattas. Fäst tältduken på tejpen på
en av gavlarna. Låt ca 2 cm av plasten sticka ut, den skall senare vikas in
vid montering av aluminiumlisten. Spänn upp tältduken och fäst den på
den andra gaveln (på tejpen). Justera nu duken så att den blir så slät som
möjligt. När du är nöjd med tälttaket sker den slutliga fastsättningen. Vik
in de 2 cm som du låtit sticka fram och lägg sedan dit aluminiumskenan.
Förborra genom plast, tejp och aluminiumröret med 3, 7 mm borr. Dra
sedan i skruvarna. Beroende på poolens bredd får du nu förmodligen ett
överhäng på båda sidor. Klipp bort överflödig plast.
Fäst sedan tälttaket på mellanbågarna med 4 skruv på varje. sida av
bågarna och 1 skruv i tältvagnen. Se bild till vänster

Före FASTSÄTTNING i frontbåge tag bort alla tillfälliga kilar.
STRÄCK MAXIMALT och skruva fast plasten på bågens utsida med
plåtskruv. De
aluminiumlister som är
medlevererade skall
läggas ovanpå slut- och
öppningsgavlar och
förhindra att skruvarna
går genom plasten.
Listerna är förborrade.
I mellanbågarna skall
duken fästas med
plåtskruv och bricka. Har du gjort enligt
anvisningarna i punkt 3:2 har du fortfarande en
möjlighet att senare spänna något vid slutgaveln.
Plasten kommer att tänja sig något med tiden.
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5: Underhåll.
Tältvagnarna och skenor utsätts för hög korrosionsrisk då poolvattnet är klorhaltigt (oxiderande). I
många fall finns även salt i vattnet. Om dessutom vattnet missköts och blir surt (lågt Ph-värde ) ökar
korrosionsrisken. Det är därför mycket viktigt att underhållsreglerna följs.
5:1 Spola ren skenan från grus och sand en gång i veckan med trädgårdsslangen.
5:2 Hjulen (kapslade rostfria kullager) till tältvagn är insmorda med fett vid leverans. Spola av smuts
från hjulen årligen.
5:3 Kolla emellanåt att skruvarna som håller plasten är väl idragna. Så länge brickan trycker mot plasten
är det ingen risk för slitage.
5:4 Tvättning av plasten bör ske innan luftföroreningar gror in. Tvätta med Folkpools Plastrengörare.
Algdräpare kan användas om du misstänker att det är alger som missfärgar plasten. Efter några års
användning kan små hål uppstå i spetsen på vecken av materialet när tältet är hopskjutet. Det är en
naturlig förslitnings skada och påverkar inte funktionen.
5:5 Vintertid bör tältet sträckas upp med linor enligt anvisningar i punkt 4:3
Efter varje kraftigt snöfall med blötsnö SKALL övre delen av taket snöröjas. Mycket enkelt med
en lång raka - eller när poolen frusit till, gå in under taket och bulta ner snön.
ÅTGÄRDER FÖR VINTERN
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Solbågesele
Montering
Med denna draganordning underlättas av- och pådragande av pooltältet Solbåge. Anordningen består av
3 block med fästskruvar samt draglinor.

Placera de 3 blocken ritning 3312. Block nr 1
placeras ca 10 cm framför den högra
frontvagnen. Blockets insida (mot poolen) bör
ligga i höjd med frontvagnens mitt. Block nr 2
och 3 placeras i de bakre hörnen av tältet. Fäst
sedan blocken med medföljande skruv.
Underlaget för skruven skall vara stadigt då
annars blocken kan lossna av den påfrestning
som blir när tältet dras fram och tillbaka. Ha
tältet stängt när Du gör monteringen. Fäst
draglinan i den högra frontvagnen med
låsblecken (se ritning 3313).

Förborra med 3,7 mm borr för skruvarna. Låt 2 meter av
linan hänga utanför som framtida draglina. Trä sedan linan
igenom blocken runt om poolen och fäst det i den andra
frontvagnen på samma sätt som i den första vagnen. Nu
skall ca 2 meter av linan vara över. Den används som
draglina. Montera de medlevererade trähandtagen på
draglinorna så underlättar det på- och avdragningen av
tältet.

Provdra. Om tältet drar snett lossa låsskruvar på ena sidan och justera.. Du använder nu det högra
draglinan när Du drar av tältet. När tältet dras på används den vänstra draglinan.
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