Pooltrappor formpool

Pooltrappa
Våra inbyggnadstrappor är försedda med motfläns och packning för liner. Så snart trappan
levererats skall den kontrolleras. Eventuella transportskador måste omedelbart anmälas till
speditören.
Urschaktning
Urschaktning skall vara till poolbottennivå med hårdgjort bärlager som för poolstommen i
övrigt, på vilket trappans stöd vilar.
Håltagning i poolvägg
Principen är att på trappans vertikala sidor skruvas en u-balk fast och hela trappan träs i ett
uttag som görs i poolväggen.
Modell

Art.nr.

Material

Bredd

Höjd mm

Djup bakåt

122 cm

5190

Akryl

122,5 cm

100 cm

95 cm

150 cm

5205

Akryl

150,5 cm

100 cm

130 cm

244 cm

5238

Akryl

242,5 cm

100 cm

110 cm

300 cm

5235

Akryl

300,5 cm

101 cm

135 cm

Mät alltid den levererade trappan först, avvikelser kan förekomma , hålet skall vara trappans
faktiska breddmått plus 5 mm.
Här angivna höjder utgår ifrån att trappan skall ligga i liv med poolens överkant, exklusive
sarg, och att samma sarg som i övrigt används för poolen även täcker trappkanten. Önskar
man istället att trappans överkant skall vara synlig minskar man höjdmåttet med tjockleken på
den sarg som poolen förses med, så att sargen och trappans överkant kommer i liv. Vinkeln
på trappan kan variera något. Fördela ev. differens mellan vertikal poolvägg och horisontella
marknivån.
Placering av trappa i njurformade pooler.
Möjlig placering av trappa 5238
Möjlig placering av
trappa 5205 eller 5190

Formpool 215 (4,8 x 7,7)

Möjlig placering av trappa 5238
Möjlig placering av
trappa 5205, 5235 eller 5190

Formpool 253 (5,8 x 8,7)
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Pooltrappor formpool

Montering av trappa 5238 bågformad.

Stående U-balk

Vinkeljärn
Plastbalk

De stående U-balkarna skruvas fast i trappan i liv med framkant (Skruv 1602 Climate 4,5x25).
Vid montering av den rundade trappan 5238 förstärks baksidan av poolen med en plastregel
30x90 mm i överkant på urkapet. I denna skruvas sedan vinkeljärn fast för att fästa trappan i
underkant med. (Skruv 1602 Climate 4,5x25) Vinkeljärnen flyttas in från innerkant poolvägg
lika mycket som tjockleken på trappans underkant. OBS De yttersta vinkeljärnen monteras ca
5 cm in från kanten av urkapet. Hela trappan träs sedan ner i urkapet. Därefter skruvas Ubalkarna fast i plastplankorna från baksidan (Skruv 1602 Climate 4,5x25). Trappans underkant
skruvas fast i vinkeljärnen från insidan med samma skruv som dock måste förborras för.
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Pooltrappor formpool

Placering av trappa i Formpool Classic.
I Formpool classic kan alla trappor utan 5238 placeras valfritt, man bör dock se till att man har
en konsol på varje sida om trappan.
Montering av raka trappor.

De stående U-balkarna skruvas fast i trappan i liv med framkant (Skruv 1602 Climate 4,5x25).
En U-balk träs över överkanten på urkapet och skruvas fast i plastplankorna från baksidan
(Skruv 1602 Climate 4,5x25). I denna skruvas sedan ytterligare en U-balk fast, med
skänklarna uppåt, för att fästa trappan i underkant med. (Skruv 1601 STHB 6,3x19 A2) Ubalken flyttas in från innerkant poolvägg lika mycket som tjockleken på trappans underkant.
OBS U-balken skall vara ca 10 cm kortare än urkapet. Hela trappan träs sedan ner i urkapet.
Därefter skruvas U-balkarna fast i plastplankorna från baksidan (Skruv 1602 Climate 4,5x25).
Trappans underkant skruvas fast i U-balken från insidan med samma skruv som dock måste
förborras för.
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Trappstöd
Till trapporna medföljer stödben (PVC-rör).De monteras i
rörhylsor på trappens undersida. De skall vila mot
trädgårdsplatta 40x40 cm eller liknande på komprimerat
bärlager och fixeras vid återfyllning. Se fig.

Liner montering

Innan linern läggs i poolen skall håltagning för skruv i motflänsen inspekteras. Kontrollera att
skruvhål ligger max 50 mm från skarv annars måste nytt hål borras för extra skruv närmare
skarven. Borra skruvens längd + 2 mm,. extra skruvar finns i förpackningen. Packningen
monteras på trappan i samband med läggning av liner. Montera den inte i ett tidigare skede.
Kontrollera och rengör ytan från ev. borrester etc. innan packningen fästes. Montera
packningen utan att sträcka den annars finns risk att den drar ihop sig något så att det blir en
spalt i skarven. Lägg en sträng silikon över skarven på packningen.
När vattnet nått 10 cm under trappans underkant sträcks linern ordentligt och därefter
monteras motflänsen. Fyll varje skruvhål med silikon och dra fast skruven innan silikonet
härdat. Använd medlevererade skruvar i rostfritt stål. Skruva dit alla skruvarna i den
horisontella delen av flänsen. Dra inte för hårt. Skruva även i de 2 nedersta skruvarna på de
vertikala delarna av flänsen. Fyll sedan på vatten tills det når den sist indragna skruven.
Sträck linern och dra dit ytterligare två skruvar. Punktera sedan linern ca 5 cm över det
nedersta trappsteget så att vattentrycket utjämnas runt linern. Fortsätt sedan att sträcka linern,
skruva i nya skruvar o.s.v. till vattnet nått rätt nivå. Skär därefter bort plasten i
trappöppningen.
Sarg för trappa
Furusarg passas in, kapas och skruvas sedan fast med sargskruv FXTB 6x80. Oftast måste
distanskilar användas för justering av sarg så att den ligger plant. Sargen ska förborras med 6
mm borr och trappan förborras med 4 mm hål (annars går skruvarna lätt av). Stensarg kan
kräva att extra stöd anordnas som sargen kan vila på. Antingen fästes sargen med
genomgående skruv (förborra stensargen) eller med vårt konstruktionslim 1483.
Underhåll
Trapporna tvättas med mjuk svamp och Folkpools ”Plastrengörare”.
Vinterförvaring
Vintertid får vattnet som står i trappan frysa till, skydda trappan genom att något
"offermaterial", t.ex. petflaskor eller frigolit förankras på stegen i liv med isbildningen.
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