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|  SCHÖNOX POOL  LINE

Et komplett system for tiltalende 

badeanlegg som varer  |  Brukt i hele Europa

 Innendørs og utendørs basseng

 Tilpassede funksjoner

 Produkter som er effektive og  

 behagelige i bruk

 Produkter med høy kvalitet

| SCHÖNOX POOL  LINE
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Norges idrettshøyskole, Oslo

|  Tiltalende badeanlegg

 som varer   |

Hva er det som gjør et badeanlegg tiltalende? Bade- 

anlegget skal skinne, overflatene skal være fullstendig 

feilfrie, og det skal være absolutt hygienisk. Det gjelder  

både for offentlige badeanlegg og private svømme- 

bassenger. Anlegget skal være innbydende, bruken skal 

være en fantastisk opplevelse. Hver gang.

Badeanlegg som er kledd med fliser får et spesielt til-

talende utseende. Med fliser er det enkelt å skape et 

ønsket miljø. Det skal likevel ikke stikkes under en stol at  

flislegging av svømmehaller og badeanlegg er en stor  

utfordring. Det gjelder ikke minst moderne spa-anlegg 

som ofte er bygget med en blanding av forskjellige  

materialer. Svømmehaller er i tillegg utsatt for store 

belastninger i form av trykk og aggressive rengjørings-

midler. 

  

|  Varig konstruksjon for badeanlegg
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Bildene i denne brosjyren viser referanseprosjekter, 

som er bygd med SCHÖNOX POOL LINE-systemet.

POOL LINE fra SCHÖNOX er et konsept som omfatter 

produkter av meget god kvalitet, basert på samme  

system og enkelt å kombinere. Dette forenkler  

flisleggingen, samtidig som motstandsdyktigheten 

i svømmehaller og badeanlegg bevares i lang tid. 

Samtlige SCHÖNOX-produkter bidrar til at overflatene 

beholder sin funksjon og utseende i mange år. 
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Otium SPA, Gjøvik

Alexander Dale Oen Arena

Bergen
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|  Ingen badeanlegg er like

Vi tar utfordringen  |

Det er ikke to badeanlegg som er like. Mye må avklares 

før start for å få en perfekt flislegging, og et resultat som 

alle er fornøyd med. Er badeanlegget beregnet for privat 

eller offentlig bruk? Skal det legges glassmosaikk, eller 

våtpressede/tørrpressede fliser? Hvilke belastnings-

klasser må oppfylles i badeanleggets forskjellige 

områder? 

Skal gangsonen rundt bassenget og dusjområder ha god 

kjemikaliebestandighet? Vil høytrykkspyler bli brukt 

regelmessig i rengjøringen? Vil vannet bli renset med klor 

eller med andre midler? Skal anlegget omfatte et salt-

vanns-/ varmtvannsbasseng? Disse og flere spørsmål må 

det tas stilling til før hensiktsmessige produkter kan 

velges. Selvsagt er det avgjørende at bassenget er tett. 

|  Referanseprosjekter
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LHL - sykehuset

Gardermoen

Enebolig Nordstrand

Alexander Dale Oen Arena

Bergen

Hurdal Syn og mestringssenter
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Bassengets funksjonstid er avhengig av at grunnforholdene undersøkes nøye 

og at tetningsarbeider utføres fagmessig. I motsatt fall kan det oppstå 

kostbare mangler. Rådfør deg gjerne med SCHÖNOX fagpersonell som kan 

bistå med gode råd i forbindelse med badeanleggsprosjekter, fra 

prosjektering til utføring på byggeplassen.

SCHÖNOX POOL LINE-systemet omfatter produkter for alle belastningsklasser. 

Produktene oppfyller dine og dine kunders krav. SCHÖNOX POOL LINE gir varig 

beskyttelse for din bassengkonstruksjon.
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|  Rennesystemene Finland

eller Wiesbaden   |

Når bassenget planlegges, er det spesielt viktig å tenke 

på vannspeilet. Det brukes forskjellige konstruksjons-

prinsipper og det skilles mellom høyt og nedsenket 

vannspeil. Løsningen med nedsenket vannstand brukes  

sjelden i dag. De fleste bassengene som bygges i dag 

har vannspeil i flukt med gulvet rundt bassenget. Renne- 

systemene Finland og Wiesbaden er de vanligste.

System Finland

Ved dette systemet er bassengkanten under vann. 

Bassengbegrensningen skråner opp mot overløpsrennen 

(”strandkant”) slik at vannspeilet fort faller til ro.

|  Rennesystemer

”Rennesystem Wiesbaden ”Rennesystem Finland“
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System Wiesbaden

Ved denne løsningen står bassengkanten loddrett. Den fungerer som 

overløpskant og er utformet slik at brukeren kan holde seg fast i den. 

Et annet system er rennesystemet Wiesbaden med nedsenket vannspeil, 

og rennesystemet Zürich. Presisjon er i fokus også når det gjelder 

belysning og tetning.

Spotlight

Avløp

1    Membran SCHÖNOX 1K-DS eller  

 2K-DS Rapid 

2    Fugetetningsbånd SCHÖNOX ST 

3    Flislim SCHÖNOX Q6/Q8/Q12

4    Mørtelsjikt, f.eks. SCHÖNOX Q6 W

5    Kapillærbrytende lag SCHÖNOX  

 CON BODEN til å hindre vann 

 i å stige opp

6    Fugemørtel SCHÖNOX XR/CF  

 design

7    Elastisk silikon fugemasse   

 SCHÖNOX MES

8    Flislim SCHÖNOX TT S8/Q6/Q8/Q12

9    Betong i henhold til gjeldende  

 standard

10   Isolasjon

11    Flis

12    Bunnfyllingslist

13   Belysning

14   Løs flens med forskruing

15   Tetningsring

16   Boks med flens

17   SCHÖNOX tetningsmansjett

”Rennesystem Wiesbaden 
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|  Fremgangsmåte

|  Perfekt

fra begynnelse til slutt  |  

1. trinn: Bassengtrauet 

Til svømmebassenger kreves vanntett betong.

Ved rehabilitering må all flis fjernes inntil betongunderlaget. Betongen 

må inspiseres nøye for å finne riss og skader som må repareres først.

2. trinn: Vegg og gulv

Grove ujevnheter og groper i vegg og gulv avrettes først med SCHÖNOX 

PL PLUS. Finavrettingen gjøres med finkornet veggsparkel som lukker porene, 

for eksempel SCHÖNOX PL. Dersom avretting på gulv er nødvendig, brukes 

den vannbestandige flytsparkelen SCHÖNOX TX.

SCHÖNOX POOL LINE er et førsteklasses produktsystem til profesjonelle svømmebassengkonstruksjoner. 

Merk at produkter må velges i forhold til bassengets bruksbelastning. 
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3. trinn: Bassengkantstein

Bassengkantstein monteres som regel på et mørtelsjikt og settes med 

SCHÖNOX PL PLUS eller epoksy. Merk at et kapillærbrytende lag med 

SCHÖNOX CON BODEN må legges inn mellom bassengtrau og gangsone rundt 

bassenget. Nærmere detaljer fremgår av konstruksjonstegningene på side 6 

og 7.

4. trinn: Tetting

Hele betongtrauet og grunnen under bassengkanten og i dusjområdene 

tettes med den fleksible membranen SCHÖNOX 1K-DS eller 2K-DS Rapid. 

Påfør hvert sjikt med den tykkelsen som er angitt i produktdatabladet. Legg  

SCHÖNOX ST fugetetningsbånd i veggfuger, gulvoverganger og bevegelses-

fuger. Lyskastere, dyser og avløp må alltid utstyres med flens som integreres i 

tetningssystemet rundt.

5. trinn: Tetthetsprøve

Det må foretas en tetthetsprøve i bassenget før flisarbeidene starter. 

Denne prøven utføres i henhold til gyldige nasjonale krav og forskrifter. 

6. trinn: Flislegging og fuging

Veggfliser og gulvfliser legges med SCHÖNOX Q6, et fleksibelt lim av høy 

kvalitet. Benytt dobbeltlim-metoden. Alternativt kan SCHÖNOX TT S8 

flytlim brukes på gulvflater, husk at full limdekning må oppnås ev. med  

å dobbeltlime også med dette limet. Til liming og fuging av glassmosaikk 

anbefales ofte SCHÖNOX Epoxy. Det må kun brukes mosaikk som er limt på 

papir på forsiden. Undersøk flatene når de rengjøres og forsikre deg om at 

ikke rester av papirlim ligger igjen på flaten eller på fugen. 

Når det gjelder fuging av svømmebassenger, bassengkantområder og  

dusjområder, er SCHÖNOX XR og SCHÖNOX CJ de absolutt beste sement- 

baserte fugemassene. Tilslutningsfuger og bevegelsesfuger forsegles med 

SCHÖNOX MES. I dampbad og varmtvannsbassenger brukes epoksy til fuging 

av flater.

7. trinn: Første fylling 

Når bassenget er ferdigstilt, skal hele bassengtrauet rengjøres med et basisk 

rengjøringsmiddel, og deretter desinfiseres med klor.  

Den første fyllingen bør gjøres med klor i minst 3 uker. Det anbefales en 

klorkonsentrasjon på 0,6 mg/l. Velg en pH-verdi mellom 7,0–7,2 ettersom 

klorvirkningen er best når pH-verdien ligger i dette området.
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|  SCHÖNOX POOL LINE

Produktgruppe Produkt & kort beskrivelse    Svømmebasseng Dusjområde Dampbadstu (tre) Dampbadstu 

(støpt plast) 

Varmtvannsbasseng

|  SCHÖNOX PL  | 

Sementbasert finkornet sparkelmasse til vegg

Avrettingsmasse
|  SCHÖNOX TX  |  

Vannfast flytsparkel

|  SCHÖNOX PL PLUS  |  

Reparasjonsmørtel

|  SCHÖNOX SEB PLUS  |  

Hurtigherdende gulvstøp

Tetting

|  SCHÖNOX 1K-DS  |  

1-komponent sementbasert membran
   1

|  SCHÖNOX 2K-DS RAPID  |  

2-komponent hurtigherdende membran

|  SCHÖNOX EA PUR S  |  

Polyuretanbasert membran
   1

Flislim

|  SCHÖNOX Q6  |  

Fleksibelt flislim C2 TE 

|  SCHÖNOX Q6 W  |  

Flislim til liming av glassmosaikk

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  

Epoksy flislim og fugemasse

Flytlim for gulv
|  SCHÖNOX TT S8  |  

Fleksibelt flytlim

Fugemasse

|  SCHÖNOX SU  |  

Fleksibel, hurtigtørkende fugemasse
   2    2

|  SCHÖNOX XR  |  

Svært motstandsdyktig, sementbasert fugemasse *
   2    2

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  

Finkornet epoksyharpiks fugemasse
   2    2

Myk fugemasse

|  SCHÖNOX MES  |  

Mykfug

|  SCHÖNOX CON BODEN  |  

Epoksymørtel

Anbefalt bruk   Mulig bruk  * Kan tilsettes epoksy for ytterligere kjemikaliemotstand. 

|  Et komplett system

for varige badeanlegg  |

Nøyaktige anvisninger til bruk og bearbeiding fins i produktdatabladene, se www.schonox.no
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|  SCHÖNOX POOL LINE

Produktgruppe Produkt & kort beskrivelse    Svømmebasseng Dusjområde Dampbadstu (tre) Dampbadstu 

(støpt plast) 

Varmtvannsbasseng

|  SCHÖNOX PL  | 

Sementbasert finkornet sparkelmasse til vegg

Avrettingsmasse
|  SCHÖNOX TX  |  

Vannfast flytsparkel

|  SCHÖNOX PL PLUS  |  

Reparasjonsmørtel

|  SCHÖNOX SEB PLUS  |  

Hurtigherdende gulvstøp

Tetting

|  SCHÖNOX 1K-DS  |  

1-komponent sementbasert membran
   1

|  SCHÖNOX 2K-DS RAPID  |  

2-komponent hurtigherdende membran

|  SCHÖNOX EA PUR S  |  

Polyuretanbasert membran
   1

Flislim

|  SCHÖNOX Q6  |  

Fleksibelt flislim C2 TE 

|  SCHÖNOX Q6 W  |  

Flislim til liming av glassmosaikk

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  

Epoksy flislim og fugemasse

Flytlim for gulv
|  SCHÖNOX TT S8  |  

Fleksibelt flytlim

Fugemasse

|  SCHÖNOX SU  |  

Fleksibel, hurtigtørkende fugemasse
   2    2

|  SCHÖNOX XR  |  

Svært motstandsdyktig, sementbasert fugemasse *
   2    2

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  

Finkornet epoksyharpiks fugemasse
   2    2

Myk fugemasse

|  SCHÖNOX MES  |  

Mykfug

|  SCHÖNOX CON BODEN  |  

Epoksymørtel

1: = Ta hensyn til ev. dampsperre

2: NB: Fugemassen må alltid tilpasses den vannkvaliteten som er i bruk i basseng og 
dusjområder.

Anbefalt rengjøring:

 Filtrene spyles daglig

 Bassenget tømmes og rengjøres  

 en gang pr. år

 Bassengbunnen rengjøres 

 to ganger pr. uke

 Bassengveggene rengjøres 

 to ganger pr. uke

 Rennesystemet rengjøres 

 en gang pr. uke

Det anbefales å bruke en slurry-blanding før bruk av sparkler i basseng, ev. kan man 

bruke SCHÖNOX Q4 Rapid påført med 4 mm tannsparkel som slurry-masse. Ved bruk 

av SCHÖNOX SEB Plus, så bør denne legges „vått  i vått“ i SCHÖNOX Q4 Rapid.
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Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Tlf. +47 67 06 79 00

E-post: kundeservice@no.sika.com

www.sika.no

FagFlis

Din lokale FagFlis-forhandler finner du på:

www.fagflis.no
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Avrettingsmasse

SCHÖNOX PL

SCHÖNOX TX

SCHÖNOX PL PLUS

SCHÖNOX SEB Plus

Tetting

SCHÖNOX 1K-DS

SCHÖNOX 2K-DS Rapid

SCHÖNOX EA PUR S

SCHÖNOX CON BODEN

Flislim

SCHÖNOX Q4 Rapid

SCHÖNOX Q6

SCHÖNOX Q6 W

SCHÖNOX Q8

SCHÖNOX Q12

SCHÖNOX CF DESIGN

SCHÖNOX TT S8

Fugemasse

SCHÖNOX SU

SCHÖNOX XR

SCHÖNOX CF DESIGN

SCHÖNOX MES

Tilbehør

Hjørnebånd

Mansjetter

Membranbånd

Bunnfyllingslist

|  Produktene


