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|  Skapa 

bestående och hållbar skönhet  |

|  Poolens konstruktion

Vad gör en swimmingpool särskilt attraktiv?

Ett skinande, alltid rent utseende och oklanderlig hygien. Det 

gäller såväl offentliga som privatägda pooler. Utseendet ska 

vara inbjudande och att använda poolen ska vara en härlig 

och avkopplande aktivitet. Om och om igen.

Att använda kakel gör tveklöst swimmingpoolen attraktivare  

samtidigt som det skapar atmosfär. Och utan tvekan är det 

en speciell utmaning att välja keramik när man bygger en 

pool. I synnerhet i miljöer där många olika material ska  

förenas. En annan utmaning att ta hänsyn till är att pooler har 

konstruktioner som utsätts för hög belastning av aggressiva 

rengöringsmedel och rengörs med högtryckstvätt.
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SCHÖNOX POOL LINE erbjuder ett perfekt koordinerat pro-

duktsystem av högsta kvalitet, som gör jobbet enklare för 

dig och garanterar poolens långa hållbarhet. Varje enskild  

produkt i systemet är noga utvald och utgör en väsentlig del 

av funktionaliteten, det håller poolen fräsch, hygienisk och 

inbjudande.
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|  Klara av

vardagens utmaningar  |

|  Krav

Alla swimmingpooler är inte likadana. Många detaljer  

måste klargöras i förväg om installationen och resultatet ska 

bli perfekt.

Är poolen tänkt för privat eller allmänt bruk? Ska designen 

avslutas med glasmosaik, delade plattor eller stengods?

Vilka belastningskrav måste uppfyllas i olika delar av poolen? 

Hur kemiskt beständigt ska pool- och duschområdet vara? 

Kommer högtryckstvätt att användas för regelbundet under-

håll? Kommer klor eller andra alternativa desinfektionsmedel 

att tillsättas i vattnet? Ska det vara en saltvattenpool eller ett 

uppvärmt spa? Det är några av de frågor som måste besvaras 

för att kunna välja de mest lämpade produkterna.
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Poolen ska självklart vara vattentät. Noggrann kontroll av underlag, korrekt instal-

lation av vattenspärrande membran och korrekt tätning runt genomföringar är 

mycket viktigt för att få en hållbar konstruktion över många år.

Risken är annars att det uppstår defekter som blir dyra att åtgärda. SCHÖNOX 

Teknisk Service erbjuder därför omfattande rådgivning för alla poolprojekt, från 

utformning till konstruktion på plats.

SCHÖNOX POOL LINE-systemet omfattar ett antal produkter för alla olika 

belastningsklasser. Regelbundna tester säkerställer att systemlösningar-

na uppfyller juridiska krav och riktlinjer från branschorganisationer. Med 

SCHÖNOX POOL LINE är poolens funktion och konstruktion garanterad.
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|  Cad-ritningar 

   för nedladdning

|  System Finland

 och Wiesbaden  |
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|  Avrinningssytem

På Schönox hemsida finns ett  

antal cad-ritningar tillgängliga för 

nedladdning. Ritningarna inne-

håller kompletta konstruktioner, 

tänkta för konstruktörer och arki-

tekter, och de kan bekvämt över-

föras till egna cad-ritningar för att 

förenkla projekterandet.

Se www.schonox.se för mer infor-

mation.

När poolen planeras är poolkanternas utformning särskilt viktig.

Det finns flera olika utformningar att välja mellan. Det skiljer mellan hög och låg 

vattennivå.

De vanligaste utformningarna för närvarande är Finland- och Wiesbadenlösningen 

för hög vattennivå.

System Finland

Detta system har en nedsänkt poolkant som lutar uppåt från poolkanten till av-

rinningskanalen (så kallad ”strandavrinning“) som gör att vattennivån snabbt  

stabiliseras.

System Wiesbaden översvämning, hög nivå

I denna version löper poolkanten vinkelrätt och det finns ett handgrepp som är 

format i ett stycke. Området är både avrinningskant och handgrepp i ett. 

Andra system är Wiesbaden avrinning för låg vattennivå och Zürich avrinning.

6



9

11

1

1

4

5

9

3

3

7

6

6

11

8

8

System Wiesbaden Avskummning
12

2

2

10

Undervattensbelysning

11

9

13

1

173

14

15

16

5

1    Vattenmembran

 SCHÖNOX 2K DS RAPID eller  

 SCHÖNOX 1K-DS Premium

2    SCHÖNOX ST TÄTNINGSBAND

3    Fästmassa SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX   

 Q6 W, SCHÖNOX Q8, SCHÖNOX Q12,  

 SCHÖNOX CF-Design

4    Spackel t ex SCHÖNOX PL PLUS

5    Kapillärbrytande skikt

 SCHÖNOX CON BODEN 

6    Fogmassa SCHÖNOX CF DESIGN,

 eller XR

7    Elastisk tätning SCHÖNOX MES

8    Flytande fästmassa SCHÖNOX TT S8

9    Vattentät betong

10    Isolering

11    Keramik

12    Skumsträng

13    Lampinsats

14    Lös fläns med skruvanslutning

15    Tätningsring

16    Huvuddel med fläns

17     SCHÖNOX ST-FC Brunnsmanchett

6

7

7

12

12

5

System Wiesbaden översvämning, hög nivå

I denna version löper poolkanten vinkelrätt och det finns ett handgrepp som är 

format i ett stycke. Området är både avrinningskant och handgrepp i ett. 

Andra system är Wiesbaden avrinning för låg vattennivå och Zürich avrinning.
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|  Perfekt 

från början till slut  |

|  Steg i processen

SCHÖNOX POOL LINE är ett produktsystem i toppklass för professionell pooldesign. Det gäller att tänka på att välja rätt 

produkter, och olika överbyggnader måste byggas beroende på hur poolen ska användas.

Steg 1: Pool

För en swimmingpool krävs vattentät betong. Ett läckagetest måste göras för att 

bekräfta att betongen är ogenomtränglig. Om en pool ska renoveras är det först 

viktigt att ta bort allt kakel så att betongen blottläggs. Betongen ska även kon-

trolleras noga så att det inte finns sprickor eller flisor, och vid behov ska lämpliga 

reparationer göras.

Steg 2: Väggar och golv

SCHÖNOX PL PLUS rekommenderas för att jämna ut större ojämnheter eller för-

djupningar i väggar och golv. SCHÖNOX BM används för finutjämning och porfyll-

nad på betongytorna.

Golvytan utjämnas företrädesvis med den cementbaserade avjämningsmassan 

SCHÖNOX TX. För golvutjämning går det alternativt att använda det cementbase-

rade rotbruket SCHÖNOX SEB PLUS eller det cementbaserade spacklet SCHÖNOX 

PL/PL PLUS. För att uppnå god vidhäftning för spackelmassorna används SCHÖNOX 

PFK RAPID som appliceras med 4 mm fixkam.
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Steg 3: Montering av membran

Hela betongytan i poolen och alla material vid poolkanter och i duschar tätas med 

det flexibla vattentäta membranet SCHÖNOX 2K DS RAPID eller SCHÖNOX 1K DS 

PREMIUM. Dessa appliceras i två lager i erfordrad tjocklek, enligt vad som anges 

på produktinformationen. Väggar, golvanslutning och expansionsfogar överbryggs 

och förstärks med hjälp av SCHÖNOX ST tätningsband. Undervattensbelysning, rör-

munstycken och golvbrunn ska generellt ha en fläns som infogas i yttätningen.

Steg 4: Läckagetest

Den färdigtätade poolen ska läckagetestas innan kakel börjar läggas. Följ tillämp-

liga lagar och bestämmelser.

Steg 5: Poolkant

De fabrikstillverkade poolkanterna fästs vanligtvis med SCHÖNOX PL PLUS eller 

epoxymassan SCHÖNOX CON BODEN och sand. Här måste noggrannhet iakttas 

och ett kapillärbrytande skikt av SCHÖNOX CON BODEN läggas mellan poolen och 

poolkanten. Se ritningarna på sidorna 6 och 7 för mer detaljerad information om 

konstruktionen.

Steg 6: Kakelsättning och fogning

De flexibla fästmassorna SCHÖNOX Q6 eller SCHÖNOX Q6W används för vägg- 

och golvplattor. Alternativt kan den flytande fästmassan SCHÖNOX TT S8 använ-

das för golvytan. Glasmosaik fästs och fogas med SCHÖNOX CF DESIGN. Använd  

endast mosaik avsedd för pooler där nätet eller pappen sitter på framsidan. Ren-

gör ytorna noga så att inga rester efter papperslimmet lämnas kvar på ytan eller 

i fogar. Det finns två olika varianter på fogbruk att välja mellan: det tåliga och 

cementbaserade SCHÖNOX XR eller det mest motståndskraftiga epoxybaserade 

fogbruket SCHÖNOX CF DESIGN. SCHÖNOX MES används för att täta anslutningar 

och expansionsfogar. För fogar i ångbad och uppvärmda spabad kan endast det 

epoxybaserade, färgade SCHÖNOX CF DESIGN användas.

Steg 7: Första fyllning

När poolen är färdigbyggd ska hela poolutrymmet rengöras med ett alkaliskt  

kemikaliebeständigt rengöringsmedel (se lista på testade kemiska rengörings-

medel för keramikbeläggningar i pooler) och därefter desinficeras med klor.

När poolen fylls för första gången ska klor finnas tillsatt i minst tre veckor. Rekom-

mendationen är att justera klorhalten till 0,6 mg/l. pH-värdet ska ligga mellan 7,0 

och 7,2 eftersom klorets desinficerande egenskaper då är som bäst. Rengöring 

med kemikalier kan göras tidigast sju dagar efter fogningen.
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Produktkategori Produkt och kort beskrivning Swimmingpool Duschutrymmen Ångbad 

(solid mineral konstruktion)

Ångbad 

(hårdskum XPS)

Uppvärmda 

spabad

Vidhäftningsförbättrare 

(istället för slamma)

|  SCHÖNOX Q4 RAPID  | 

Cementbaserad, flexibel, fästmassa 

Rotbruk
 |  SCHÖNOX SEB PLUS  | 

Cementbaserat rotbruk 

Avjämningsmassor/

reparationsbruk

  SCHÖNOX TX |  

Cementbaserad, självutjämnande spackelmassa 

|  SCHÖNOX PL  |  
Cementbaserat universalbruk för reparation 

|  SCHÖNOX PL PLUS  |  
Cementbaserat universalbruk för reparation 

Membran

|  SCHÖNOX 2K DS RAPID  |  
2-komponents flexibelt, vattentätt membran 

|  SCHÖNOX 1K DS PREMIUM  |  
1-komponents flexibelt, vattentätt membran 

Fästmassa för plattor

|  SCHÖNOX Q6  |  
Cementbaserad, dammreducerad, fästmassa  

|  SCHÖNOX Q6W  |  
Cementbaserad, dammreducerad, fästmassa med mycket låg åtgång

|  SCHÖNOX Q8  |  
Cementbaserad, dammreducerad, fästmassa med mycket låg åtgång 

|  SCHÖNOX Q12 |  
Cementbaserad, dammreducerad, extremt flexibel fästmassa 

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  
Epoxybaserat fogbruk/fästmassa

Fästmassa för golv
|  SCHÖNOX TT S8  |  
Flexibel, flytande fästmassa 

Fogbruk

|  SCHÖNOX XR  |  
Cementbaserat flexibelt, extra tåligt fogbruk 

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  
Epoxybaserat fogbruk/fästmassa

Mjukfog
|  SCHÖNOX MES  |  
Neutral silikon 

Rekommenderad användning Möjlig användning

|  Komplett

system för enastående resultat  |

Vänligen se relevant produktinformation för detaljerade instruktioner om användning och behandling.

www.schonox.se.

|  SCHÖNOX POOL  LINE
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Produktkategori Produkt och kort beskrivning Swimmingpool Duschutrymmen Ångbad 

(solid mineral konstruktion)

Ångbad 

(hårdskum XPS)

Uppvärmda 

spabad

Vidhäftningsförbättrare 

(istället för slamma)

|  SCHÖNOX Q4 RAPID  | 

Cementbaserad, flexibel, fästmassa 

Rotbruk
 |  SCHÖNOX SEB PLUS  | 

Cementbaserat rotbruk 

Avjämningsmassor/

reparationsbruk

  SCHÖNOX TX |  

Cementbaserad, självutjämnande spackelmassa 

|  SCHÖNOX PL  |  
Cementbaserat universalbruk för reparation 

|  SCHÖNOX PL PLUS  |  
Cementbaserat universalbruk för reparation 

Membran

|  SCHÖNOX 2K DS RAPID  |  
2-komponents flexibelt, vattentätt membran 

|  SCHÖNOX 1K DS PREMIUM  |  
1-komponents flexibelt, vattentätt membran 

Fästmassa för plattor

|  SCHÖNOX Q6  |  
Cementbaserad, dammreducerad, fästmassa  

|  SCHÖNOX Q6W  |  
Cementbaserad, dammreducerad, fästmassa med mycket låg åtgång

|  SCHÖNOX Q8  |  
Cementbaserad, dammreducerad, fästmassa med mycket låg åtgång 

|  SCHÖNOX Q12 |  
Cementbaserad, dammreducerad, extremt flexibel fästmassa 

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  
Epoxybaserat fogbruk/fästmassa

Fästmassa för golv
|  SCHÖNOX TT S8  |  
Flexibel, flytande fästmassa 

Fogbruk

|  SCHÖNOX XR  |  
Cementbaserat flexibelt, extra tåligt fogbruk 

|  SCHÖNOX CF DESIGN  |  
Epoxybaserat fogbruk/fästmassa

Mjukfog
|  SCHÖNOX MES  |  
Neutral silikon 
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|  Systemkomponenter

Sika Sverige AB

Kundservice: 08-621 89 00

Order: order@se.sika com

Hemsida: www.schonox.se

Vidhäftningsförbättrare (istället för slamma)

SCHÖNOX Q4 RAPID

Rotbruk

SCHÖNOX SEB PLUS

Avjämningsmassor/reparationsbruk

SCHÖNOX TX

SCHÖNOX PL

SCHÖNOX PL PLUS

Membran

SCHÖNOX 2K DS RAPID

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Fästmassa för plattor

SCHÖNOX Q4

SCHÖNOX Q4 RAPID

SCHÖNOX Q6

SCHÖNOX Q6W

SCHÖNOX Q8

SCHÖNOX Q12

SCHÖNOX CF DESIGN

Fästmassa för golv

SCHÖNOX TT S8

Fogbruk

SCHÖNOX XR

SCHÖNOX CF DESIGN

Kapillärbrytande skikt 

SCHÖNOX CON BODEN

Mjukfog

SCHÖNOX MES

Tätningstillbehör

SCHÖNOX ST - tätband

SCHÖNOX ST-FC - brunnsmanchett

SCHÖNOX ST-EA - ytterhörn

SCHÖNOX ST-IC - innerhörn


