Åttetallsformet basseng
Monteringshjelp og bruksanvisning
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1. Generelle sikkerhetsinstruksjoner
Barn skal aldri leke ved eller i bassenget uten tilsyn. Klargjør risikoene (f.eks. dekke over bassenget med
et sikkerhetstrekk når bassenget ikke er under oppsyn).





OBS! For å unngå skade på bassengduken, skal vanntemperaturen ikke overskride
28 grader. pH- og klorverdien må ligge innen det ideelle området, dvs. pH-verdien
mellom 7,0–7,4 og klorverdien mellom 1,0–1,5 mg/l.
Dusj før du bader. Hvis du har sirkulasjonsproblemer, skal du bruke god tid på å gå
ned i bassenget.
ADVARSEL! Det kan være farlig å falle ut i bassenget. Grunt vann. Du skal ikke hoppe
eller dykke i bassenget.
OBS! Kun kvalifisert elektriker skal montere elektriske apparater som filteranlegg,
undervannsbelysning osv. i henhold til VDE 0100 del 702.

2. Før montering
Les nøye gjennom hele bruksanvisningen.
Krav om erstatning i henhold til garanti kan kun gjøres gjeldende dersom monteringen er fagmessig og
kompetent utført. Kontroller før montering at alle delene følger med, og at de er uten feil eller skade.
Reklamer på eventuelle transportskader.

2.1 Leveranseomfang (stykkliste)
Følgende deler skal følge med leveransen:













Stålvegg med koblingsskinne (2 stk ved bassengstørrelse 1,5 m dypt og 7,25 x 4,60 m eller større)
Stålkonstruksjon, 2 støttebjelker og 2 bunnbjelker
Seter, 2 stk
Bunn- og toppskinner (rekkverk)
Bassengduk (liner)
Bunnmatte
Skimmer
Innløp
Slangepakke
Filteranlegg
Sand
Profil
Profil
Stige
toppskinne
bunnskinne

2.2 Sikkerhetsinstruksjon stålvegg
ADVARSEL! Før du pakker ut stålveggen bør du lese sikkerhetsinstruksjoner i kapittelet Montering av
bassenget, punkt 3.

2.3 Plassering
Det ideelle stedet for plassering er solrikt og i le for vinden. Unngå å plassere bassenget under eller i
nærheten av tre, da løv osv. bidrar til at vannet blir skittent.
OBS! Vi anbefaler alltid å støpe en ca. 12–15 cm tykk armert betongplate. Betongplaten må være helt
vannrett. Ta med et spor for bunnbjelker i planleggingen. Kontakt en fagperson om du er usikker.

2.4 Jevnt underlag
Stedet der bassenget skal stå må være helt vannrett. Det betyr at eventuelle hellinger må jevnes ut på en
hensiktsmessig måte. Jorden under bassenget må være såkalt naturlig jord. Den kan ikke bestå av noen
form for fyllmasse. Jord med fyllmasse må presses sammen slik at den tåler belastningskravet på 1200
kg/m2 ved en bassengdybde på 1,20 m eller 1500 kg/m 2 ved 1,50 m. Vi anbefaler alltid å støpe en
armert bunnplate slik at bassenget får et helt jevnt og vannrett underlag.
Planeringen for et nedgravd basseng gjennomføres i henhold til måltabellen (se 3.1) pluss et ekstra
arbeidsområde rundt på ca. 50 cm. Planeringen av jorden må være ca. 1 meter bredere både i lengden og
bredden enn lengden og bredden på det ferdige bassenget.
Før du starter opp med monteringen er det viktig å rydde bort ting i jorden som eventuelt kan skade
bassengduken. Små ujevnheter går det an å jevne ut med et tynt sandlag (maks. 1 cm).
Det bør brukes en underlagsmatte eller fiberduk for å beskytte bassengduken. Underlagsmatten kan også
brukes sammen med asfalt, betong eller isoporplater. Asfalt, isopor og ny betong kan ikke kombineres
med bassengduken, som er produsert i PVC.
Vi anbefaler alltid å bruke en underlagsmatte. Bare på denne måten kan du sikre at bassengduken holder
lenge. OBS! Hvis bassenget monteres uten underlagsmatte, gjelder ikke garantien.

2.5 Temperatur og vind
Bassengduken er produsert i myk PVC (termoplast). Materialets egenskaper tilsier at de
ideelle vilkårene for montering av bassenget er når temperaturen ligger mellom 15 °C og
25 °C.
For lav temperatur – bassengduken er hard og uelastisk, og for liten. For høy
temperatur – bassengduken er myk og elastisk, og for stor.
Husk at festing av bassengduken i sterkt solskinn kan forårsake at duken strekker seg for mye.
Det anbefales ikke å montere bassenget når det blåser, da stålveggen kan bøyes av vinden. Dette kan
føre til skader.

2.6 Plassering og innbygging av bassenget
Du kan montere bassenget på forskjellige måter. Basseng som er 150 cm dype bør av statiske grunner
graves minst en tredjedel ned i jorden.

Over jorden

Delvis nedgravd i jorden

2.7 Bygge bassenget på skrånende mark
Som nevnt skal bassenget ikke plasseres på jord med
fyllmasse som ikke er tilstrekkelig sammenpakket. Vi
anbefaler å jevne ut marken i skråningen. Hele overflaten
der bassenget skal plasseres må altså ligge innenfor
området av den naturlige jorden i skråningen (se bildet).
Skråningen på siden mot bassenget må støttes opp med en
liten mur eller skråning. Skråningen skal ikke støttes/holdes
oppe av bassenget.

Helt nedgravd i jorden

2.8 Nødvendige tiltak når bassenget skal bygges nedsenket i jorden
Hvis bassenget skal bygges nedsenket i jorden, anbefaler vi at du støper en jevn og vannrett betongplate
under hele bassenget. Etter at du har montert bassenget, må du fylle opp arbeidsområdet rundt hele
stålveggen. Du kan isolere bassengveggen før arbeidsområdet etterfylles.
OBS! Ikke bruk sand, singel eller annet løst materiale som fyllmasse inntil bassenget. Vi anbefaler at du
bruker ca. 20 cm magerbetong som fyllmasse.
Det er viktig at du fyller opp tomrommet bak stålveggen samtidig som du fyller vann i bassenget. Dette er
spesielt viktig dersom du bruker magerbetong som fyllmasse. Betong er mye tyngre enn vann og det
foreligger derfor en risiko for at bassengets vegger blir presset innover. Materialet som brukes som
fyllmasse bak veggen skal ikke presses ned, da unødvendig trykk i den ene eller den andre retningen kan
føre til at det oppstår bulker i bassengveggen. Bruk ikke markvibrator, men la fyllmassen sette seg av seg
selv.
1. Jordsmo
nn
2. Bunnplate
(armert)
3. Støttekonstruksjo
n
4. Bunnskinne
5. Stålvegg
6. Skinnepro
fil
7. Bassengduk
en (liner)
8. Rekkv
erk
9. Isolasjon
10. Magerbetong
Nedgravd basseng med oppfylling av magerbetong.

2.9

Ekstra vanndyp

Ved å grave ut et koneformet område i midten av bassenget kan du få et dypere basseng. Den elastiske
bassengduken tilpasser seg bassengets bunn uten problemer. Åttetallsformet basseng som består av to
sammensatte sirkler. Du graver dermed ut en gang for hver sirkel.
I tabellen nedenfor ser du hvor stor den ekstra utgravingen kan være i forhold til diametermålet på
bassenget.

Bassengets
bredde
3m
4m
5m
6m

Ekstra vanndyp
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm

3. Montering av bassenget
Sikkerhetsinstruksjoner
Det trengs minst 2 personer for å montere bassenget.

Kantene på stålveggen er svært skarpe! Den sammenrullede stålveggen står i
spenn. Bruk alltid hansker både når du pakker ut og monterer.

Advarsel! Fare for kuttskader!
Når du klipper over spennbåndene rundt stålveggrullen, må en annen person
holde den øverste enden av stålveggrullen nede med begge hendene, med
hansker på. Når du klipper over spennbåndene på en stående stålveggrull, jobber
du deg nedenfra og oppover, det vil si at du klipper over spennbåndet nærmest
bakken først. Hvis ikke, kan spennet i stålveggen gjøre at den ruller seg opp
ukontrollert, av seg selv.

3.1 Måltabell for bassengstørrelser
Alle måltall oppgis i meter.
LxB
5,25 x 3,20
5,40 x 3,50
6,25 x 3,60
6,50 x 4,20
7,25 x 4,60
8,55 x 5,00
9,20 x 6,00

l
2,05
1,90
2,65
2,30
2,65
3,55
3,20

b
2,46
2,96
2,46
3,54
3,78
3,54
5,09

R
1,60
1,75
1,80
2,10
2,30
2,50
3,00

3.2 Markere bassengets grunnplan
Etter at bassengets grunnplan er klargjort, tegner
du opp konturene av bassenget på bakken med en
passer, som du lager av et målebånd festet til et
par påler. Fest et par påler i marken med
avstanden «l» og dra deretter en sirkel rundt hver
av de to pålene med passeren med radius «R». Du
kan bruk sprayfarge til å tegne opp konturene.

3.3 Grop for støttekonstruksjon
Grav en grøft (eller lag et spor i bunnplaten) som går nøyaktig mellom de to midtpunktene. Grøften (eller
sporet) må være helt vannrett. Bruk vater.
Grøftens mål
Dybde c:
250 mm
Bredde d:
200 mm
Lengde e ved
bassengstørrelse 5,25 x
3,20 m: 3200 mm
5,40 x 3,50 m: 3500 mm
6,25 x 3,60 m: 3600 mm
6,50 x 4,20 m: 4200 mm
7,25 x 4,60 m: 4600 mm
8,55 x 5,00 m: 5000 mm
9,20 x 6,00 m: 6000 mm

3.4 Montering av bjelker og støtteelement
Monter grunnbjelkene (11) til forbindelsesplatene.
Bruk skruene og mutrene M16 (13). For
bassengstørrelsene 7,25 x 4,60,
8,55 x 5,00 og 9,20 x 6,00 består den totale
grunnbjelken av de to halve grunnbjelkene (11) og
et mellomstykke (12).
Sett de to firkantede støtterørene (14) på den
ferdige grunnbjelken og skru begge fast med
skruene M10 (15).
OBS! Kontroller at alle skruene er strammet til.
11
12
13
14
15

Halv grunnbjelke
Mellomstykke
Skrue M16, U-skive, mutter M16
Firkantet støtterør
Skrue M10 (M16 ved bassengdyp 1,5 m), Uskive, mutter M10 (M16 ved bassengdyp 1,5
m)
16 Festeplate

3.5 Plassering av støttekonstruksjonen
Løft den monterte enheten bestående av bjelke og
støtter ned i grøften. Plasser og tilpass
støttekonstruksjonen slik at begrensningsplaten
(18) som er sveiset på bjelken står på lik linje med
underlagets/betongplatens
øvre
kant.
Grunnbjelken må være absolutt vannrett og
støtterørene må stå loddrett. Kontroller nøye med
vater (17).
Fyll grøften med tettpakket jord, eller støp fast
grunnbjelken med betong. La et hjørne av
grunnbjelken stå ledig for potensialutjevningen (se
3.10).
Kontroller så på nytt at støttene er loddrette.

3.6 Legg ut underlagsmatten.
Rull underlagsmatten ut på bakken som nå er fri
for spisse og skarpe partikler og er utjevnet.
Underlagsmatten er firkantet og skjæres ut etter
formen på stålveggen etter at bassenget er
montert. Underlagsmatten er enkel å skjøte. Det er
bare å legge delene sammen kant i kant og lime
dem sammen med kraftig teip. Alternativt kan
underlagsmatten legges ut etter at stålveggen er
satt opp.

3.7 Legge ut bunnskinnen
Sett på den første delen av bunnskinnen (4) på
rundjernet (19) som er fastsveiset på støtterøret.
Den andre ledige åpningen på bunnskinnen
brukes til å stikke inn den myke PVC-rundprofilen
(21). Rundprofilen dras rundt støtten og stikkes
inn i den ledige åpningen på den andre
bunnskinnen. Den ferdig monterte bunnskinnen
må ligge nøyaktig på den opptegnete linjen
(bassengets kontur). Bunnskinnens lengde kan
justeres etter montering av bassengveggen ved å
sage av den siste delen av bunnskinnen med en
metallsag.
Når begge sirklene av bunnskinner er lagt ut, må
du kontrollere på nytt at de faktisk er vannrette.
TIPS! Fjern rester av sink ved rundjernet (19) og
mellom rundjernet og begrensningsplaten (20).

3.8 Sette opp bassengveggen
Legg et tykt underlag ved siden av bunnskinnen
inne i bassenget og sett den sammenrullede
stålveggen oppå dette (se bildet). På denne måten
blir det enklere å rulle ut stålveggen.
VIKTIG!
Åpningene
for
skimmer
og
innløpsmunnstykke som er stanset ut på forhånd,
må ligge oppovervendt!
Rull stålveggen sakte ut, og plasser den utrullede veggen på tilsvarende måte i
bunnskinnen. Når stålveggen er stilt opp og ført inn i bunnskinnen kan du justere
eventuelle lengdeforskjeller mellom bunnskinnen og stålveggen på bunnskinnen.
Det er helt nødvendig at du bruker beskyttelseshansker når du jobber med dette!
Tips! For at stålveggen bedre skal holde seg på plass under monteringen, setter du midlertidig på deler av
toppskinnen.
Viktig! Åpningen for skimmeren må være på riktig sted. Som oftest plasseres skimmeren i den vanligste
vindretningen. På denne måten blåser vinden skitt og smuss mot skimmeren. Snakk med en fagperson.

3.9 Sette sammen endene på stålveggen
Når hele stålveggen (5) er ført inn i bunnskinnen, forbindes de to
stålveggendene ved hjelp av skinneprofilen (6) (se bildet).
Kontroller nøye at kanten på stålveggen sitter godt fast i
skinneprofilen. Profilen må kunne føres glidende over kanten. Du
kan eventuelt føre stålveggens ender lett frem og tilbake hvis det
gjør det enklere å få på profilen.
Profilen skal aldri monteres på feil måte eller tvinges på med makt.
Dette vil føre til at veggen blir skadet og reduserer bassengveggenes
bæreevne.
Bruk en hammer og en kraftig skrutrekker for å lage hull på den
utstansede
åpningen
for
innebygd
skimmer
og
innløpsmunnstykke. Fil nøye av kantene. De skal ikke være
skarpe. Beskytt snittflatene mot rust med f.eks. sprayfarge.
OBS! Hvis de forhåndsutstansede åpningene ikke trengs, kan du
bare teipe over skjøtene.

3.10 Potensialutjevning
DIN 57100 (del 702) og VDE (del 702) krever en
potensialutjevning for basseng med stålvegg. Deler som vist på
plantegningen kan brukes til dette.
Beskytt forbindelsesdelene mot rust med f.eks. sprayfarge.
11. Grunnbjelke
5. Stålvegg
15. Firkantet støtterør
29. Skrue
25 Kabel for potensialutjevning
30. Messingbeslag
26 Kabel for jording
27 Mutter, stoppskive, U-skive, mutter, stoppskive
28 Mutter, stoppskive, U-skive, U-skive

3.11 Montere rekkverket
Begynn ved et støtterør og trykk den første delen av
rekkverket på bassengkanten. Fest deretter en ny del til
rekkverket ved hjelp av forbindelsesrøret, direkte tilkoblet
den første delen. Fortsett til hele rekkverket er ferdig
montert. Den nøyaktige lengdeutjevningen kan gjøres ved
hjelp av det medfølgende delstykket til rekkverket, og sages
av med en baufil.
Ved støtterøret må tre deler av spesialprofilen som er saget
og tilpasset med gjærsag trykkes på plass som det vises i
tegningen til høyre.
Når alle rekkverkdelene er satt på bassengkanten, kan du
feste delene på bassengveggen ved å slå med hånden eller
med en gummihammer. Hvis det har oppstått mellomrom
mellom delene under monteringen, må du løsne rekkverket
og sette skjøtene tettere sammen.

3.12 Montering av bassengduken (lineren)
Gå ned i bassenget i en stige (med gummistøvler eller barfot)
og legg bassengduken midt i bassengbunnen. Fold ut
bassengduken fra midten slik at sveiseskøyten som
forbinder bunnen med sidene er i jevn avstand til hjørnet
mellom bunnen og veggen. Pass på at midten på
bassengduken ligger ved midten på bassengveggen.
Obs: Bassengduken er produsert i litt mindre målestokk, slik
at den er noe mindre enn bunnen. Bare slik er det mulig å
forhindre legg/folder, men det er vanskelig å unngå helt og
holdent. Dette fører ikke til dårligere kvalitet, og påvirker
ikke bassengdukens levetid. Det at bassengduken er noe
mindre, gjør at sømmen må dras (tøyes) når den festes. Den
må tøyes mer når det er kaldt vær, og mindre når det er
varmt.
Trykk inn bassengdukens kilsøm (24) i trykkprofilen (8) på tre–fire steder rundt bassenget. Fortsett med å
henge opp bassengduken på skrå, ca. 1 m om gangen til hele bassengduken er hengt opp og festet. Hvis
det er ujevnheter og rynker på bassengdukveggen, kan du skyve kilsømmen sidelengs til de er utjevnet.

3.13 Montering av sitteplassene
Sitteplassene legges på festeplatene og skrus fast fra undersiden.

3.14 Fylle vann i bassenget
Kontroller at bassengduken er godt festet og fjern eventuelle ujevnheter på bassengbunnens overflate.
Fyll litt vann i bassenget. Når vannet har en høyde på ca. 2 cm, kan du slette ut eventuelle små ujevnheter
med en børste eller med føttene. Arbeid deg fra midten av bassenget og ut mot kantene.
Nå kan du fylle i vann, og litt etter litt fylle i materiale bak bassengveggen.
OBS – viktig! Deler som skal monteres inn i bassenget, som skimmer og munnstykke, skal ikke settes inn
og folien skal heller ikke klippes ut, før vannivået har steget til rett under de delene som skal monteres.
Grunnen til dette er at bassengduken skal holdes jevnt strukket rundt innbyggingsdelene slik at det ikke
oppstår ujevnheter.
Innløp: Når vannivået har steget til rett under innløpet, skjærer du bort bassengduken der innløpet skal
plasseres. Sett dobbeltetningen i hullet og stikk den gjengede delen av innløpet fra innsiden av
bassenget. Det er vanlig at det oppstår lekkasje ved innløpet. Det kan unngås ved å feste gjengeteip til
den bakre delen av innløpet. Det er viktig at den store mutteren ikke skrus på med for mye kraft. Du kan
risikere at den ødelegges.
Overflateavløp: Når vannivået har steget nesten opp til overflateavløpet, skjærer du bort bassengduken der
overflateavløpet skal monteres og setter dobbeltetningen i hullet. Plasser overflateavløpet på utsiden av
bassenget og monteringslisten på innsiden. Fest listen med skruene fra innsiden, gjennom
bassengveggen og inn i overflateavløpet på baksiden. Stram til skruene kryssvis, men ikke for hardt. Vær
forsiktig slik at plasten ikke sprekker.

4. Bruksanvisning
Fyll i vann til midten av skimmeren. Før du starter filteranlegget, settes 6-veisventilen
(multifunksjonsventilen) på BACKWASH (tilbakespyling) for å fjerne eventuelt rusk i filtertanken som kan
ha kommet inn ved fylling av sand i tanken. Steng pumpen, sett 6-veisventilen på FILTER (filtrering) og
start deretter pumpen på nytt. OBS! Steng alltid pumpen før du gjør endringer i 6-veisventilen. Filteranlegget
bør gå minst 8–10 timer per dag, fordelt på 2 perioder.
Testing og regulering av vannkvalitet:
Mål pH-verdien med et testsett eller testpinner, juster verdien opp eller ned i forhold til
doseringsangivelsene og verdi. Ideell pH-verdi er 7,0–7,4. Tilsett deretter desinfeksjonsmiddel (med eller
uten klor) i det mengdeforholdet som er oppgitt i doseringsangivelsen på det produktet du bruker.
Du finner mer informasjon om bassengpleie hos forhandlerne, eller på www.chemoform.se

4.1 Viktig når du skal tømme bassenget
Når bassenget tømmes og rengjøres, bør det helst fylles opp med nytt vann samme dag. Hvis ikke,
risikerer du (spesielt når det regner) at jordsmonnet rundt bassenget forskyves og presser inn stålplaten.
Når du tømmer bassenget med en pumpe, er det viktig at du sørger for at vannet ledes bort fra bassenget
og ikke renner ned i jorden rundt bassenget.

4.2 Reparasjoner
Skader på bassengduken over eller under vannlinjen kan lett repareres ved hjelp av et reparasjonssett.
Følg bruksanvisningen i reparasjonsinnpakningen.
Lakkskader på bassengets stålplate repareres best med vanlig lakk for utendørsbruk.

4.3 Vinterlagring
Delvis nedgravde eller helt nedgravde basseng overvintrer med vann. Alle delene i bassenget er både
elastiske og stabile nok til å tåle kravene fra forskjellige værtyper. Frittstående basseng tømmes til de er
ca. halvfylt med vann.
Vær
oppmerksom
på
følgende:
Før frostperioden må du fjerne alle tilkoblede deler, som skimmer og filteranlegg. Hvis skimmer og
munnstykke er fastbygd til bassenget, senker du vannivået til rett under den nederste delen. Alternativt
kan du stenge delene med vinterlokk, slik at skimmer, rør, filter og andre deler kan tømmes for vann og
unngå frostskader. Filterpumpen skal du helst oppbevare innendørs. Stigen må også fjernes før frosten
kommer. Vi anbefaler at du bruker et vintertrekk til å dekke bassenget.
Vi anbefaler også at du bruker et overvintringsmiddel i vannet, for å unngå unødvendig rengjøring når
våren kommer. Overvintringsmiddelet tilsettes bassengvannet og forhindrer at kalk og smuss setter seg
fast på bassengduken og at det blomstrer opp alger. På denne måten blir vårrengjøringen mye enklere.

Nå er du klar for mange deilige timer i og ved det nye bassenget.

Vi tar forbehold om eventuelle feilskrivinger og endringer på grunn av teknisk endring og utvikling.
Chemoform Scandinavia AB
C/O Tysk-svenska
handelskammaren Box 271 04
SE 102 52 Stockholm

Telefon: +46 8 55 92 20
55
Faks: +46 8 55 80 28 29
E-postadresse:
info@chemoform.se
Internett:
www.chemoform.se

