Sopro tätskiktssystem
för pooler & bassänger

1

Innehåll
Inledning....................................................................... sid 3
Underlagsbedömning................................................... sid 4
Förutsättningar............................................................. sid 6
Förarbete ...................................................................... sid 7
Detaljrekommendationer .............................................. sid 8
Problematik utan detaljtätningar.................................. sid 9
Genomföringar........................................................... sid 10
Övergångar ................................................................ sid 13
Poolbyggnation .......................................................... sid 14
Skvalprännor.............................................................. sid 16
Arbetsteknik............................................................... sid 19
Härdplastsystem ........................................................ sid 23
Produkter.................................................................... sid 24
Vägledning för poolskötsel......................................... sid 25
Referenser .................................................................. sid 26
Sopro .......................................................................... sid 27
			

2

Inledning
På grund av komplexiteten av att förklara varje enskild situation för sig bör all nödvändig information
för ändamålet hämtas ur olika avsnitt i denna broschyr. Broschyren som helhet ger en bra bild om hur
tätskiktsystemen från Sopro gällande pooler/simbassänger skall appliceras. Avsnitten innehåller speciell information om respektive områdesproblematik. Vid tveksamma och komplicerade fall bör en Sopro
tekniker kontaktas.

Varför man bör installera tätskikt
Grundläggande regeln för installation av tätskikt
är att skydda den konstruktion som bär våra ytskikt. Om underlaget skadas av salter, syror, väta
eller liknande innebär det oerhörda påfrestningar
på den underliggande konstruktionen, dessutom
kommer våra ytskikt sannolikt att lossna med
tiden. Ytor utsatta för fuktighet är ofta keramiskt
beklädda och vi måste därför poängtera att en
yta täckt med keramik i sig själv inte utgör någon
vattentät barriär. Alla konstruktioner som kan
utsättas för väta kräver tätskikt i en eller annan
form. Fogarna i en keramisk beklädnad skall anses vara genomsläppliga för vatten och ånga.

Så kallad vattentät betong (högprestanda) med
armering har i sig hög alkalinitet och ger ett
någorlunda gott skydd mot korrosion p.g.a. den
låga mängd fukt som når armeringen, men då bl a
krympsprickor uppstår i betongen kan fukten nå
armeringen betydligt tidigare. Betongens fortsatta
härdning medför även en karbonatisering, vilket
minskar motståndskraften mot fukt & vatten.

Om karbonatiseringsprocessen når stålet i armeringen som endast är skyddat av några centimeter betong kommer små mängder av vatten
att starta en korrosionsattack på stålet. Detta
kommer i sin tur påverka stålets genomsnitts
area (stålet sväller) och därmed även bärigheten.
Samtidigt kommer volymökningen p.g.a. rost få
betongen att spjälkas loss så att hela armeringen
blir exponerad och därmed oskyddad mot ytterligare korrodering. Rost från armeringsjärnen kan
också visa sig som rostutfällningar i ytskiktet eller
i fogarna.
I denna broschyr kommer vi att belysa de vanligast förekommande riskerna i pooler/simbassänger som skall utföras med ytskikt av mosaik
eller klinker.
Vi informerar om tillvägagångssätt samt riskminimering för att åstadkomma ett optimalt resultat.

Kalciumhydroxid i betongen reagerar med luftens koldioxid och trycker ner dess pH värde från
ca 12 (anläggningscement 8,5-9,5) till ca 9 eller
lägre.

Bilderna ovan visar läckage vid lamphus, som orsakat plattsläpp långt ut på väggen samt plattsläpp i botten av poolen
orsakad av vatteninträngning bakom tätskiktet.
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UNDERLAGSBEDÖMNING

Underlag för ett lyckat resultat
• Konstruktionen som helhet skall bestå av icke fuktkänsligt material och vara genomsläpplig för
ånga. Negativt tryckande vatten får ej förekomma.
• Beläggningen får endast appliceras på underlag som inte är underkastade sättningsbetingade deformationer.
• Detaljstudera underlaget vid renovering för att upptäcka eventuella skador på betong eller liknande
material. Efter att skadeorsaken är fastställd, skall den åtgärdas på rekommenderat fackmässigt
sätt, så eventuellt nya skador kan förhindras vid påföljande arbete.
• Underlaget måste ha god bärförmåga, vara formstabilt och fritt från stora sprickor och vidhäftningsförsämrade medel som t.ex. damm, olja, vax, skiljemedel, utblomningar, lack- och färgrester samt
gamla rester efter golvlim och liknande.
• Äldre betongkonstruktioner bör sandblästras/slipas p.g.a. den försämrade hållfastheten i ytan på
betongen samt för att ge ytan mer struktur vilket ökar vidhäftningsförmågan för tätskiktet. Eventuellt
krävs ett draghållfasthetstest. Ytan bör ha minst 1,5 Mpa i draghållfasthet.
• Vid nygjutna och prefabricerade konstruktioner bör ytans hållfasthet och porbildning kontrolleras.
Porer och blåsor bör öppnas, cementhud och formsläppmedel avlägsnas genom sandblästring/
högtryckstvätt (600bar)/slipning/fräsning. Ytorna skall sedan spacklas/lagas med t ex: Sopro
Rapidur M5 / Sopro SBP 474 / Sopro’s No.1.
• Ytterhörn bör rundas av med en radie av ca 1 cm från hörnets spets, innerhörn skall dock vara
skarpa utan tendens till hålkäls effekt om inte sådan specifikt efterfrågats.
• Alla underlag (puts, spackel, betong osv) skall vara torra och hålla rätt nivå av fuktighet innan applicering av Sopros tätsystem.
• Cementbaserade spackelmassor skall ha restfukt (RF≤85 %).
• Betong skall ha restfukt (RF≤90 %). Detta för att förhindra kapillärsugning och negativt tryckande
vatten.
• Dessa värden skall kontrolleras med en fuktmätning utförd av en auktoriserad fuktmätningsfirma
och vara väl dokumenterade.
• Alla ytor skall ha rätt typ av planhet och/eller fall för respektive område.
Notering: Sopro tätsystem kan appliceras på de flesta förekommande underlag som är lämpade för keramik.
Membranen har mycket hög vidhäftningsförmåga p.g.a. dess sammansättning. Vid projektering av underlagsmaterial
bör hänsyn tas till materialets känslighet för vatten (p.g.a. tätskiktens diffusionsegenskaper), därför är vår
rekommendation att gipsbaserade material inte skall användas som underlag för Sopro membranen.
Fuktindikeringsapparater kan användas för att få en grov uppfattning om betongens fuktighet, mätplatsen skall då vara
under täckt (lufttät typ plastfolie) betong yta. Observera att dessa inte gäller som fuktmätningsprov.

Vid nygjutna och prefabricerade konstruktioner bör ytans
hållfasthet och porbildning kontrolleras. Porer och blåsor bör
öppnas, cementhud och formsläppmedel avlägsnas genom
sandblästring/högtryckstvätt (600bar)/slipning/fräsning. Ytorna
skall sedan spacklas/lagas med t ex: Sopro Rapidur M5 / Sopro
SBP 474 / Sopro’s No. 1.

4

UNDERLAGSBEDÖMNING

Följande punkter skall noggrant beaktas innan man applicerar Sopro
tätsystem
• Betongens ålder bör vara 3-6 månader, beroende på kvalitet,
VCT & betongleverantörens rekommendationer.
• Ytans hållfasthet och lämplighet (se tidigare text, sid 4).
• Kontroll av sprickor (beroende på vilken typ av sprickor, skall
dessa lagas innan man startar appliceringen av Sopro tätsystem).
• Vi rekommenderar att täthetstest utföres genom att vattenfylla
poolen för att upptäcka läckage, före tätskiktsapplicering.
• Lampor, dysor och skimrar bör i första hand bestå av rostfri
metall, alternativt av PVC-plast, (de får absolut inte bestå av
PE/PP plast!), helst skall de ha en flänskant om minst 5 cm.
• Preparering av väggar och golv med renoveringsbruk eller
spackel/puts skall utföras innan tätskiktet appliceras. Detta
för att möjliggöra tunnbäddsteknik vid plattsättning utan övrig
avjämning av underlaget. Normalhärdande spackel och bruk/
puts bör vara minst 14 dagar gamla innan man applicerar
tätskiktet. Användningen av snabbhärdande produkter(Sopro
SBP 474 för vägg/Sopro Rapidur® M5 för golv) tillåter fortskridning av projektet inom 3-5 dagar. Puts bör torka så att
den blir ljus i färgen och golvbruk bör inte ha mer än RF≤90 %
i restfukt. De RF≤85 % som anges i normala riktlinjer relaterar
till eventuella flytande golvkonstruktioner. Den siffran kan man
bortse ifrån i de fall bruket appliceras med vidhäftning mot
underlaget. Fästmassan Sopro’s No. 1 har god vidhäftning
mot både puts och bruk i dessa sammanhang. Metoden vått i
vått för bruksapplicering och som torr vidhäftare för putsbruken.

Betongpool - strukturell byggnation.

Före

Efter

Högtrycktvättning av betongytor.

• Anslutning av förseglingsband med nedvik i alla rörelse och
expansionsfogar (se sid 7 & 13).
• Förstärkningsåtgärder i specifika områden som innerhörn,
golv/vägg, vägg/vägg vinklar samt vid genomföringar (rör,
skimmers, dysor o.s.v.) med lämpliga remsor eller nätarmering. Lagning och fyllning av alla kapillärbrytande tätningar
med Sopro EPG 522 + (QS) kvartssand och/eller Sopro DBE
500.

Spricktätning av vattentätbetong.

• Som täthetstest bör poolen fyllas med vatten under en period
av minimum 2 veckor efter att tätskiktet applicerats. Detta
skall ske före plattsättning. (Tillsätt klor under testet för att undvika mögel/svamp.)
• Pooler med en vattennivå som motsvarar kringliggande ytors nivå (se sid 16-18). Anslutning av kapillärbrytande skikt t.ex. Sopro EPG 522 + (QS) kvartssand skall utföras mellan rännor och betong
för att förhindra att vatten kapillärt tar sig in i kringliggande konstruktion beroende på vattentryck.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Pool
Badbassänger är/skall vara konstruktioner av
beständiga egenskaper och ofta med en mängd
olika utformningar och komplicerade detaljer.

En av de vanligaste anledningarna till att ett tätskikt installeras i en pool gjuten med ”vattentät”
betong är att de i vissa fall läcker stora mängder
vatten. Det är inte själva betongen som läcker
utan de sprickor som uppkommit med åren, runt
detaljer som lampor eller av korrodering från
armeringsjärn. Tätskiktet säkerställer bassängens
vattentäthet och skyddar betongen.
Pooler kan även utgöras av betongbotten med
murade/putsade väggar av t ex betong-/Lecablock eller liknande.
Det krävs en mycket noggrann planering av bassängens utformning, val av material samt ett professionellt utförande. En konstruktör bör kontak-

tas för att säkerställa konstruktionen, men även
då det gäller återfyllnad/isolering och eventuell
kapillärbrytning/dränering utanför dessa typer av
väggkonstruktioner.
Kommande sidor beskriver viktiga detaljer för
simbassänger avsedda för bad och lek med ett
djup om högst 5 m.
Vi rekommenderar att ett vattenprov tas innan
man sätter igång och projekterar vilket typ av
system man bör använda till tätning av poolen.
Skulle det visa sig att vattenprovet är av aggressiv
karaktär innehållande följande ämnen, kalklösande kolsyra (CO2), Ammonium (NH4+), Magnesium
(Mg2+), Sulfat (SO42¯ ) bör en härdplast lösning
väljas. Vattnet som bör prövas är det vatten som
normalt kommer att användas till kontinuerlig
påfyllning av poolen.

Sopro AR
562 Nät
Fix Sopro’s No. 1

Sopro SBP 474

Primer Sopro
GD749

Fix Sopro’s No. 1

Sopro TDS 823

Sopro
DSF 423
Sopro
Tätband

Sopro DBE 500
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FÖRARBETE

Förarbete
Dessa moment skall utföras före applicering av Sopro tätmembran.

Putsning av poolväggar.

Banor monterade i No1 för putsning/
Golvbruk som läggs med
upprätning av vägg med Sopro SBP 474. flexibel fästmassa som
vidhäftning i fast kontakt.

Vattentätning av en expansionsfog med två lager av förseglingsband inbakat i Sopro PU-FD 570/571 ytförsegling som
sandas med kvartssand för vidhäftning med Sopro TDS 823 / Sopro DSF 623.

Förstärkning av utsatta ytor med glasfibernät.
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DETALJREKOMMENDATIONER

Speciella detaljrekommendationer
Införandet av minst 5 cm breda och minst 3 cm djupa kapillärbrytande tätningar är ett krav runt genomföringar p.g.a. tryckande vatten.

Metallgenomföring

Dysa / Lampa
el liknande

Poolvatten

Vatten tar sig obehindrat in i den vattentäta betongen bakom tätskiktet.

Initialt mjuknar tätskiktet (i området) och bygger upp ett
vattentryck vilket leder till läckage och plattsläpp.

Metallgenomföring

Dysa / Lampa
el liknande

Poolvatten

När vattnet sprider sig och trycket ökar lossnar tätskiktet ifrån underlaget.

Kapillärbrytande skikt med härdplast (Sopro EPG 522 + sand / Sopro DBE 500)

Metallgenomföring

Dysa / Lampa
el liknande

Poolvatten

Kapillärbrytningen hindrar vattnet att tryckas in bakom tätskiktet.
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PROBLEMATIK UTAN DETALJTÄTNINGAR

Varför extra tätning runt lampor, dysor &
skimmers?
Belastningen i pooler/simbassänger som står under
ständigt vattentryck skiljer sig väsentligt mot t ex våtrum
(duschar) och ballkonger/terasser som endast kortvarigt
utsätts för vattenbelastning. Därav är tätheten runt dessa
detaljer oehört viktig. Noggrannheten vid planeringen av
dessa konstruktioner och dess detaljer bör ses över i ett
tidigt skede. I synnerhet detaljer som expansions, dilatations fogar, lampor, dysor och skimmers.
Infiltration av vatten bakom eller under det vattentäta
membranet vid flänsar eller underdimensionerade flänsar
är en av de största orsakerna till att konstruktioner med
keramiska installationer fallerar.

Här ser man hur en tätning runt lampan fått
hela väggen att lossna.

Kapillariteten hos vattentät betong medger normalt sett
en vatteninträngning till ca 5 cm djup. Alla installationer
som inte har flänsar avsedda för tätskiktsanslutning löper
stor risk att bli ett problem. Problemet består i att vatten
ges möjlighet att krypa in och trycka på båda sidor om
tätskiktet vilket ofta leder till vidhäftningsproblem och
plattsläpp.

Vidhäftningsproblem p.g.a. vatteninträngning
bakom tätskikt.

Läckage orsakade av otäta genomföringar under bassänger/pooler.
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GENOMFÖRINGAR

Fyllda ursparningar

Detaljstudie av genomföringar
Poolbelysning Steg 1

Poolbelysning Steg 2
1

12
10

11

11

Lamphus till poolbelysning med kringfylld ursparning.
Ursparningen utförd med det kapillärbrytande
materialet Sopro DBE 500, är nu tät & rörelseupptagande. Nät appliceras över hela lampan och
ursparningen i första lagret av Sopro Tätmembran.

2

9
Formsättningsmaterial.

Ursparning fylld med
kapillärbrytande
material.

Fylld ursparning utan fläns.

1

Lampa med fläns och skruvbar klämring i metall/
plast vilket ger en optimal tätning.

8
4
3
5

2
2

Genomföring med PVC eller rostfri fläns
1.

Tätskikt med inbakat alkalibeständigt glasfibernät

2.

Reaktionsharts som kapillärbrytning (Sopro DBE 500)

3.

PVC (skruvbar klämring) /rostfri fläns

4.

Sopro EPG 522 / Sopro BH 869

5.

Jetmunstycke

6.

Fästmassa

7.

Puts/spackel minst klass B (Sopro SBP 474)

8.

Keramik

9.

Betong

10. Ursparningsmaterial

10

6

11. Lamphus till poolbelysning

7

12. Formsättningsmaterial

GENOMFÖRINGAR

Detaljstudie av genomföringar
Golvgenomföringar

Ursparning i golvet runt genomföringen. Observera att röret skall vara rent från rester av betong. Hålet
fylls innan påföring av tätskikt med ett kapillärbrytande material (Sopro EPG 522 + QS kvartssand).
2

1

4

7

3

5

6

20 – 40 mm

ca. 100 mm

1.

Tätskikt Sopro TDS 823 + Sopro AR 562

5.

Högpresterande fog (Sopro Titec+)

2.

Fast pågjutning (ej flytande konstruktion)

6.

Betong

3.

Kapillärbrytande material (Sopro EPG 522 /
DBE 500)

7.

Golvavlopp

8.

Balustradhållare

4.

Fästmassa minst klass C2 S1

Genomföring i poolens kantområde
8

3

1

2

4

5
30 – 50 mm

6
Hållare monterad i kapillärbrytande material.

Sopro EPG 522 + sand.
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GENOMFÖRINGAR

Detaljstudie av genomföringar
Balustrad stolpe
4

3

1

5

6

2

Flänsförsedd Balustradstolpe.

Balustrad fixerad i trappa med flänsplatta.

1.

Tätskikt Sopro TDS 823

4.

Högprestandafog (Sopro Titec+)

2.

Kapillärtätning med Sopro EPG 522 /
Sopro DBE 500

5.

Fogmassa/Mjukfog

6.

Balustradstolpe med fläns

3.

Fästmassa lägst klass C2 S1

Golvgenomföring tätad med Sopro EPG 522 + QS
kvartssand.
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Hållare längs en poolkant för senare installation av
balustradräcke.

ÖVERGÅNGAR

Detaljstudie av övergångar
Rörelsefogar / dilatationsfogar / expansionfogar
7

6

5

1

4

4 5

2

Vattentätning av rörelsefog med två lager av förseglingsband Sopro AEB 641 inbakade i reaktionsharts Sopro
PU-FD 570/571.

Invändiga hörn och skarvar utan rörelse
Förseglingsband är inte ett krav på ytor/övergångar (t.ex. golv/vägg) där rörelse inte förväntas uppstå. På dessa ställen appliceras endast
remsor av alkalibeständigt glasfibernät (Sopro
AR 562).

Vattentätning av en expansionsfog med två lager av
förseglingsband AEB 641 inbakat i Sopro PU-FD 570/571
ytförsegling plus sand för vidhäftning av tätmembran.

1.

Sopro Tätmembran

2.

Betong

3.

Genomföring

4.

Förseglingsremsa Sopro AEB 641

5.

Reaktions harts för limning och försegling Sopro
PU-FD 570/571

6.

Reaktionsharts primer Sopro EPG 522

7.

Alkalibeständigt glasfibernät Sopro AR 562

Skarvar med förväntad rörelse
1

3

1

7

Tätskiktet förstärks i hörn, vinklar och övergångar
med Sopro AR 562 i första lagret av Sopro Tätmembran.

7

2

I övergångar mellan olika material (betong/puts)
och olika byggnads ytor skall även förseglingar/
förstärkningar installeras. I t.ex. skarvområdet mellan
brunn, härdplast och betong skall det appliceras ett
alkalibeständigt glasfibernät som armering över den
utsatta ytan. Uppvik och vinklar förstärks med Sopro
tätband eller alkalibeständigt glasfibernät. Glasfiber
(Sopro AR 562) förstärkningar monteras i första lagret
tätmembran. Samtliga förseglingar (Sopro DB 438)
monteras i Sopro DBE 500 epoxifix.
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POOLBYGGNATION
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POOLBYGGNATION

15

SKVALPRÄNNOR

Grundinformation skvalprännor
Beroende på vattnets nivå i förhållande till kringliggande ytor bör nödvändiga kapillärbrytande detaljer tas i beaktning. Poolkanter med förhöjd vattennivå ökar i popularitet både i nybyggnation och vid
renovering. Vid förhöjd vattennivå kan vattnets yta ligga flera centimeter över kringliggande golvytors
nivåer. Detta skapar både kapillärt och hydrostatiskt tryck vilket bör förhindras.

1. Förhöjd vattennivå med “Wiesbaden” ränna
Det instängda vattnet försöker
genomtränga både under och
bakom poolkanterna för att
sedan kunna utjämna nivån
till densamma som i poolen.
Faktumet att en förhöjd poolkant skapar ett systemtryck,
nödvändiggör implementeringen av en kapillär tätningszon
bakom rännan med en epoxilösning.

11 2 12

5

4

6 10

9

7

1.

Tätmembran

2.

Förseglingsband

3.

Fästmassa

4.

Mellanbäddsbruk

5.

Kapillärbrytning - Sopro
EPG 522 epoxiprimer +
sand

6.

Cementbaserad fogmassa –
Sopro Titec+

7.

Dilatationsfog - sanitärsilikon

8.

Betong

9.

Isolering

10. Renoveringsbruk
11. Keramik

3

1

8

16

12. Bottningslists

SKVALPRÄNNOR

2. Kantränna “Finland”
Vid installation av en ”Finland”
ränna har vi inte det hydrostatiska trycket av en högre vattennivå. Dock är det även här
nödvändigt att använda sig av
ett kapillärbrytande skikt för att
undgå konstant fuktiga golv.
Översta plattan på motsatt
sida från poolen sett bör sättas
enligt dubbellimningsmetod
utförd med Sopro DBE 500.
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12

6

10
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1.

Tätmembran

2.

Förseglingsband

3.

Fästmassa

4.

Mellanbäddsbruk

5.

Kapillärbrytning - Sopro
EPG 522 epoxiprimer +
sand

6.

Cementbaserad fogmassa
Sopro Titec+

7.

Dilatationsfog - sanitärsilikon

8.

Sopro Epoxifog

9.

Isolering

10. Renoveringsbruk
11. Keramik

3

12. Bottningslists
13. Betong
14. Sopro DBE 500

1
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SKVALPRÄNNOR

3. Nedsänkt poolkant

Med nedsänkt poolkant finns inget
hydrostatisk tryck på motsatt sida
från poolen sett. Trots detta bör en
kapillärbrytning installeras för att
förhindra att vatten sugs upp i den
motstående konstruktionen.

7
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1 2

4

3

6

8

5

1.

Tätmembran

2.

Fästmassa (C2 S1)

3.

Spackel Sopro SBP 474

4.

Kapillärbrytning - Sopro EPG
522 epoxiprimer + sand

5.

Cementbaserad fogmassa
Sopro Titec+

6.

Betong

7.

Ränna

8.

Keramik

ARBETSTEKNIK

Arbetsteknik
Förberedelser gällande utomhusarbete

Tänk på att skydda konstruktionen mot väder (sol/regn) med någon form av överbyggnad.

Blandning med maskinvisp

Läs produktbladet för respektive produkt (Sopro DSF 623 / Sopro TDS 823) då detta också är en monteringsbeskrivning gällande appliceringen av systemet.

Kamma & släta

Applicering av Sopro DSF 623 / Sopro TDS 823 kan utföras med fixkam i storlek 3-4 mm, inte större
än vad som ger en skikttjocklek på < 1,5 mm/strykning. Observera att Sopro Tätmembran alltid skall
appliceras i minst 3 skikt eftersom det gäller tryckande vatten. Normalt sett ger en 3 mm fixkam ett
skikt på drygt en millimeter vilket är lämplig skikttjocklek. Direkt efter att massan är påförd i rätt mängd
skall den slätas antingen med fixkammens släta sida eller en bredspackel. De ränder som ofta uppträder i samband med slätspackling bör lämnas kvar till efter produktens härdning för att i efterhand
manuellt slipas bort med t ex en karborundumsten. Kontrollera tjockleken på tätskiktet enligt bilder.

Rollning

Produkterna är även rollningsbara. Beaktas bör att rätt mängd/m2 appliceras. För att uppnå rätt blandningsförhållande, läs noga igenom respektive produktblad.

Slipning av ryggar med karborundum sten

Inför varje nytt skikt bör skavanker typ ränder från spackling och dylikt slipas ner. Detta görs enkelt
och snabbt med en karborundum sten. Om inte detta görs riskerar produkten att bli för tjock på dessa
ställen vilket kan leda till bristningar i skiktet. Detta kan utföras tidigast 2 timmar efter påföring.
Tips! Var noga med att rengöra blandningskärl och verktyg efter varje förbrukat blandningstillfälle
eftersom kvarvarande rester från föregående blandning accelererar härdningen av nästa blandning.

Slipning med karborundum sten.

Tänk på att skydda konstruktionen mot väder (sol/regn) med någon
form av överbyggnad.

Mätning av utskuren tätmembran med
elektroniskt skjutmått (2,82 mm).
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ARBETSTEKNIK

Blandning och applicering av Sopro TDS 823

Häll upp primer Sopro GD 749 oförtunnad i en hink.

Prima samtliga ytor med t ex en roller. Produkten är
även sprutbar.

Häll Sopro TDS 823 vätskekomponent i en ren hink.

Tillsätt Sopro TDS 823 pulverkomponent.
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ARBETSTEKNIK

Lägg och fixera Sopro förseglingsband. Tryck dessutom
fast tätningsbandet, Sopro DBE 500 (används i pool
med murade verk). I betongpool appliceras Sopro AR
562 glasfibernät i golv/vägg och vägg/vägg vinklar.

Blanda de båda komponenterna.

Släta ut Sopro TDS 823 med baksidan av tandspackeln.

Applicera Sopro TDS 823 med en tandad spackel (4 mm)
på det fuktade resp. primade underlaget.

Sopro TDS 823 kan även appliceras med sprayteknik.

Mät den blöta skikttjockleken på ca 1,3 mm med hjälp
av en mätplåt.
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ARBETSTEKNIK

Utför läckagetest före plattsättning.

Tv: Hur det kan se ut efter vanlig plattsättning med en
10 mm tandspackel och montering av 30x30 platta.
Th: Monterad 30x30 platta enligt dubbelklistringsmetoden. 100% täckning är ett krav i pooler/
simbassänger.
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Exempel på uppläggning av plattor upp och ned för att
underlätta dubbelklistring.

Färdigt resultat av offentligt bad utfört med Sopros
system.

HÄRDPLASTSYSTEM

Härdplastsystem
För termiska bad, kurbad eller saltvattenbad gäller generellt någon form av härdplastsystem. Se exempel på utförande nedan. I dessa fall är det lämpligt att kontakta Sopros tekniker.
Sopros härdplastsystem består av epoxi och polyretanbaserade material, vilket innebär att det krävs
utbildning enl Arbetsmiljöverkets kungörelse om härdplaster.

1. Epoxiprimer + sand påföres direkt på betong.

2. Tvåkomponent blandas.

3. Därefter överförs massan i ett rent kärl och blandas
igen.

4. Den färdigblandade massan appliceras med tex 3 mm
tandspackel eller slätspackel.

5. Massan tandas upp och slätas till.

6. Före härdning, sprutas kvartssand på ytan för vidhäftningens skull.
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PRODUKTER

Produkter

24

Sopro TDS 823
2-komp tätmembran

Sopro GD 749
Primer

Sopro BH 869
Byggharts

Sopro SBP 474
Puts

SoproDur® HF-S
Flytspackel

Sopro Rapidur® M5
Golvbruk

Sopro EPG 522
Epoxiprimer

Sopro DSF 623
Tätmembran

Sopro’s No. 1
Flexibel fästmassa

Sopro DBE 500
Epoxifästmassa

Sopro’s No. 1 Snabb
Flexibel fästmassa

Sopro’s No. 1 Vit
Flexibel fästmassa

Sopro MEG 667
Högflexibel fästmassa

Sopro FD 447
Flextillsats

Sopro VF HF 420

Sopro TITEC+
Fog

Sopro FEP Plus
Epoxifog

Sopro PU – FD 570/571
Polyuretan tätmembran

Sopro Sanitärsilikon

Sopro DB 438
Förseglingsband

Sopro AR 562
Glasfibernät

Sopro DE 014/015
Inner/Ytterhörn

POOLSKÖTSEL

Vägledning för poolskötsel

Övrigt

För skötsel och underhåll av pool med cementbaserade tätskikt, fäst- och fogmassor med klinker
eller glasmosaik krävs en automatiserad vattenbehandling och regelbunden rengöring. Periodisk
inspektion av vattenbehandlingssystemet är ett
krav, speciellt mätningen för att kontrollera vattenkvalitet.

Töm ej poolen inför vintern! Anordna på lämpligaste sätt så att vattnet ej fryser och/eller skadar
känsliga delar. Dock kan en sänkning av nivån i
poolen med ca 30-50 cm (under skimmern) rekommenderas. Nivåsänkningen tillsammans med
att frigolit-/isoleringsskivor läggs på ytan minimerar risken för skador under vinterhalvåret. Använd
absolut inte tösalter i samband med isbildning.

Som en generell regel för att minimera olika former av mikrobiologisk attack krävs klorering av
poolvattnet. Den specificerade proportionen av
fria klortotalsummor är 0.3-0.6 mg/ltr eller i fråga
om varmtvatten (typ bubbelbad), 0.7-1.0 mg/ltr.
PH-värdet på poolvattnet ska ligga mellan 6.57.6. Men med övervägande av faktorer såsom
odör-intensitet och desinfektions förmåga rekommenderas att pH-värdet ligger mellan 7.0 och
7.2. Denna rekommendation kommer från det
faktum att klorets desinficerande styrka minskar
när pH-värdet höjs. Med ett pH-värde på 7.6, går
det åt två gånger så mycket klor för att uppnå
samma nivå av desinfektion som för ett pH-värde
på 6.5. Vid ännu högre pH-värden förlorar kloret
fullständigt sin effekt, dessutom kan mineralavlagringar bildas på plattor och fogar i vattenlinjen.
Vid tillsättning av pH sänkande produkter skall en
mycket noggrann kontroll av poolens pH-värde
utföras för att denna inte ska hamna i en för sur
skala (pH 0-6,5). Ett lågt pH-värde kan orsaka
skador på t ex cementbaserade material (hållfasthets förlust) eller att skapa en korrosions attack
på olika metaller (räcken, stegar, lampor mm.).

Om en eventuell tömning av en keramik beklädd
pool är aktuell, bör det ske med ett jämt flöde i
en hastighet om ca 20 min/cm tills det återstår ca
20% då bör hastigheten sänkas till ca 30 min/cm.
Om poolen tömts på vatten (under vår, sommar,
höst) för eventuell rengöring så bör poolen återfyllas med en vattentemperatur som motsvarar den
på både väggar och golv. Poolen bör inte stå torr
så länge att bruk och betong tillåts torka ut helt.

Vid nyinstallation
Fyllning av vatten i en bassäng efter applicering
av Sopros tätsystem och keramik bör ske tidigast
14 dygn efter fogning. Dock skall poängteras
att varje dygns extra härdtid har en stor positiv
effekt på installationens hållfasthet. Vattnet och
konstruktionen skall för att säkerställa dessa tider
vara minst +20°C.

Där vattenbehandlingen uteslutande är ett ozonsystem krävs det ändå klorering enligt vår erfarenhet. Kloret garanterar en adekvat desinfektion av
hela poolinstallationen och inte bara poolvattnet.
Filtersystemet (storlek och kapacitet) ska vara
anpassat till poolstorleken (vattenvolym). I tillägg
till dessa desinfektions mått ska regelbunden
mekanisk rengöring av poolens väggar och golv
utföras. Vi vill påpeka att om underhållet missköts
för bara några dagar i samband med t ex solstrålning kan det snabbt resultera i alg och svampattack i både poolvattnet och på den keramiska
beklädnaden. Likaså är misskötsel av poolvattnets pH-värde en starkt bidragande orsak till att
cementbaserade poolinstallationer vittrar sönder.
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REFERENSER

Privat pool Bjällerup: Pool bestående av gjuten betongbotten, väggar av Lecablock murade och putsade med
nätat B – bruk ca 20mm. Ingen avrinning. Tätad med
system Sopro DSF 623.

Privat pool Bjällerup: Trappa murad med Lecablock,
putsad med B – bruk och utförd med rundade ytterkanter (ca 1cm). Skarp kant återskapad vid plattsättning.

Privat pool Glumslöv: Helgjuten inomhuspool i betong
med avrinning enligt kantränna ”Finland”. Tätad med
system Sopro TDS 823.

Rehab pool Habo Gård: Helgjuten inomhuspool i
betong, som renoverades 2014. Tätad med system
Sopro DSF 623, avrinning enligt kantränna ”Finland”.

Privat pool utomhus i Tirup, utförd med gjuten betongbotten, väggar av betongsten murade och putsade med
nätat B – bruk. System Sopro TDS 823.

Klippans badhus, renoverat 2008 med system Sopro
DSF 623.
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SOPRO

Ett starkt och tillförlitligt varumärke!
Sopro är en av Europas ledande tillverkare av produkter inom fäst och fog.
Vi erbjuder professionella användare ett stort urval av kvalitetsprodukter
som täcker in alla typer av plattsättning. Vårt flaggskepp är Sopro’s No.1
men i vårt breda sortiment finns produkter som täcker in de flesta områden,
situationer och miljöer. Våra krav på produkterna är lika höga som våra
användares.

Beprövade produkter med hög kvalitet
En innovativ produktutveckling har skapat många nya mångsidiga produkter
till hjälp för våra kunder. Utveckling är motorn i vår produktportfölj och det
är den som gjort att vi har en så bred och mångsidig produktkatalog. Idag
erbjuder vi högeffektiva produkter för alla tänkbara områden för modern
plattsättning. Alltid av högsta kvalitet och bästa funktion och med fokus
på dig som användare. Sopros produkter är dokumenterat testade och
praktiskt provade. Företaget är ceritifierat enligt ISO 9001.
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Malmö
Stenyxegatan 31, Malmö
040-685 34 00

Helsingborg
Lindaregatan 1, Ödåkra
042-400 57 00

Halmstad
Verkstadsgatan 6, Halmstad
035-240 24 00

Göteborg
Argongatan 18, Mölndal
031-86 64 40

Stockholm
Kuskvägen 6, Sollentuna
08-520 260 00

Luleå
Banvägen 21C, Luleå
0920-46 56 00

www.svenskakakel.se

