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Introduktion

Introduktion
Tjälldén Poolstomme är ett välisolerat byggsystem för privata pooler. Väggblocken till poolen är i färdig poolhöjd 

vilket ger en enkel montering och passar lika bra för självbyggaren som professionella poolbyggare. Genom att 

endast gjuta betong i de bärande pelarna minskar man mängden betong och får bättre isolering i poolväggarna. 

Väggarna består av 300 mm cellplast och har ett fiberarmerat ytskikt på både in och utsida.

Denna monteringsanvisning ska ses som ett komplement till vår vanliga monteringsanvisning för pool. Det som 

skiljer sig är att denna anvisning visar hur du gör din pool vattentät med tätskikt och klinker/mosaik istället för liner.

Specifikt för kaklade pooler är att förankringen mellan grund och vägg blir extra viktig. Detta för att skarven mellan 

grund och vägg är en svag punkt konstruktion med keramiskt ytskikt då det kan uppstå en rörelse när vattentry-

cket kommer på. Detta riskmoment säkerställs genom att fler förstärkningspelare används ifall konstruktionen ska 

ha keramiskt ytskikt. Antalet förstärkningspelare ritas in på poolritningen. Förstärkningspelarna behövs endast vid 

vanliga pooler med vägghöjd 1,5 m. Vid spapooler räcker det med vinklar i 16 mm järn.

Efter att grund och väggar monterats enligt anvisningar ska urtag för bräddavlopp göras enligt nedan. Det som är 

specifikt för en pool med keramiskt ytskikt är att en ursparning runt kanten på alla tillbehör som sitter fast i väggen 

eller golvet som bräddavlopp, lampor och inlopp ska göras. Dessa ursparningar ska vara 30 mm breda och 20mm 

djupa. Denna ursparning ska sedan fyllas med Adesilex PG1  eller likvärdig massa. Detta för att det ska bli en säker 

skarv mellan tillbehör och vägg

Tillbehören ska placeras så att utsida färdig puts hamnar i linje med hålramen. Detta innebär att tillbehören som 

sätts på plats innan putsning ska sticka ut 8 mm från väggen. För tillbehören ska gummitätningar inte användas vid 

keramik.

För ytterligare säkerhet putsa även skarven mellan grund och vägg utifrån (en remsa som är ca 400 mm hög runt 

hela skarven). Denna skarv kan putsas med samma bruk och nät som insidan av poolen.

Nedan följer en beskrivning av alla moment för tätskikt och pool. Vill man få en snabb överblick över de olika mo-

menten kan man endast läsa det som står under ”kortfattat” på varje moment. När momenten sedan ska göras på 

plats ska även den detaljerade delen läsas och följas.

Vi säljer inte tätskikt och keramik.
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Sammanställning arbetsgång

Nedan steg ersätter momentet där linern hängs på plats. Dessa moment beskrivs sedan mer i detalj senare i anvis-

ningen. I våra anvisningar har vi använt produkter från märket Mapei som är stora på tätskikt. Det går givetvis att 

använda andra märken som har likvärdiga produkter och då följa deras anvisningar. 

 

1. Placering av bräddavlopp

2. Putsning av poolväggar

Poolväggarna putsas med nät (Mapetherm) och bruk (Mapetherm AR1 GG). Samma bruk och nät används för att 

putsa skarven mellan grund och vägg utifrån. Rekommenderad bredd 400 mm.

• Åtgång Mapetherm AR1 GG: 11 kg/m²

• Åtgång Mapetherm nät: Antal m² vägg och golv

3. Placering av lampor och inlopp 

4. Ursparningarna mellan vägg och tillbehör 

Fyll ursparningarna mellan vägg och tillbehör (Adesilex PG1). Detta skapar en säker övergång mellan tillbehör och vägg. 

• Åtgång Adesilex PG1: 2 kg/detalj

5. Applicering av tätskick 

Applicera tätskiktet som gör att poolen blir tät (Mapelastic) samt nät (Mapenet 150) och tätband i hörn (Mapeband 

Easy samt inner och ytterhörn)

• Åtgång: Mapelastic: 4 kg/m² (vägg + golv)

• Åtgång Mapenet 150: Poolens yta i m² (vägg + golv)

• Åtgång Mapeband Easy: Antal meter 90 graders vinklar samt inner och ytterhörn på poolen

6. Förberedelse innan sättning av keramik 

Hålringarna i plast som normalt sitter utanpå linern och som medföljer lamporna, inloppen och bräddavloppen kan 

användas för att skapa en distans då dessa bygger ungefär lika mycket som keramiken (kan skilja lite beroende på 

keramikens tjocklek). Dessa ska monteras innan keramiken sätts. Keramiken ska gå mot dessa ringar.

7. Keramik/mosaik i fästmassa

Sätt klinker/mosaik i Elastorapid

• Åtgång Elastorapid: 2,5 kg/m² (vägg + golv)

8. Fogning av keramiska plattor/mosaik 

Foga med Kerapoxy Design

• Åtgång Kerapoxy Design: ca 0,8 kg/m² (beroende på plattans tjocklek samt fogbredd)

9. Montering av täcklock
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1. Placering av bräddavlopp

Efter att grund och väggar monterats enligt monteringsanvisning för pool och utifrån objektets ritning skärs ett 

urtag för bräddavloppet ifall det inte redan finns ett färdigt block med urtag. Detta görs innan poolens väggar 

gjuts. Nedan visas hur man kan montera armeringen under bräddavloppet vilket är en fördel om man vill ha bräd-

davloppet extra högt upp eller om man har rostfria detaljer. Vid vanliga bräddavlopp i plast behöver man inte lägga 

armeringen under bräddavloppet då bräddavloppet i plast sluttar lite neråt och armeringsjärnet kan läggas ovanför 

bräddavloppet. Den konformade ursparningen runt bräddavloppet ska skäras ut både vid bräddavlopp i plast och 

rostfritt då detta urtaget sedan ska fyllas med Adesilex PG1. Detta görs endast vid pooler med keramisk beklädnad.

Vid keramisk beklädnad ska ingen tätning användas på hålramen. Bräddavloppets placering är viktig då tätskiktet 

ska gå över kanten på hålramen efter putsning. Det är viktigt att bräddavloppet placeras så att hålramen (utan 

tätning) sticker in 8 mm i poolen. Detta då 8 mm puts ska appliceras på väggen och efter putsning hamnar då hål-

ramen och putsad vägg i linje. Inlopp och lampor sätts enklast på plats efter putsning då man enklare kan justera så 

de hamnar i linje med färdigputsad vägg.

Ifall du vill att bräddavloppet ska hamna så högt upp som möjligt kan du fördjupa krönbalken i det block som brädd- 

avloppet ska sitta i så att den blir djupare än de andra blocken. Du kan då lägga armeringen under bräddavloppet.

Skär urtag för bräddavlopp med fogsvans. Vid bräddavlopp i rostfritt placeras armeringen under brädavloppet.

Grund och väggar monteras enligt objektsritning. Markera ut var bräddavloppet ska hamna någonstans.
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1. Placering av bräddavlopp

Skär ur en konformat urtag som är 30 mm brett och 20 mm djupt som sedan ska fyllas med Adesilex PG1.

Efter att bräddavloppet satts på plats kan poolens väggar och 

krönbalk gjutas.

Kontrollera att hålet för bräddavloppet är ok. Skär ut konformad urspårning runt bräddavloppet.

Vid bräddavlopp i rostfritt placeras armeringen under 

bräddavloppet.

När bräddavloppet är rätt placerat och urspårning gjord kan 

krönbalk gjutas.
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2. Putsning av poolväggar

Poolväggarna putsas med nät (Mapetherm) och bruk 

(Mapetherm AR1 GG). Väggblocken har en grov för-

putsad yta som skapar god vidhäftning för bruket. Den 

putsade ytan skapar ett jämt underlag för tätskiktet 

samt att risken för sprickbildning i skarvarna minskar. 

Putsa även den utvändiga skarven mellan grund och 

vägg med bruk och nät. Putsa som en remsa runt 

poolen som blir ca 400 mm hög. 

Kortfattat:

Bered blandningen enligt nedan anvisning. Dra ut 

bruket med en tandad spackel. Tryck i Mapetherm nät 

(vitt nät) på insidan av väggen samt vävvinklar runt 

hela poolens invändiga ovankant och arbeta sedan in 

nätet med bruket. Dra på ytterligare bruk tills 8 mm 

tjocklek på bruket uppnåtts. Putsa endast fram till ur-

sparningen. Putsa endast väggar och trappor (ej golv).

Mer detaljerat: Utdrag från Mapeis monteringsanvisning Mapetherm
Beredning av blandningen

Häll över Mapetherm AR1 GG i en behållare med 21–24 viktprocent rent vatten (ca 5,25–6,0 liter vatten per 25 kg 

pulver) under omrörning. Rör om blandningen, helst med en maskinblandare på låg hastighet för att undvika att luft 

dras in, tills en slät, krämig och klumpfri massa bildas. Låt blandningen stå i fem minuter och rör lätt om den igen 

före användning. Blandningen är bearbetningsbar i ungefär tre timmar. 

Applicering av produkten 

Lägg ett jämnt skikt av Mapetherm AR1 GG på ytan innan Mapetherm Net alkaliresistent glasfibernät bäddas in i 

bruket. Glasfibernätet Mapetherm Net måste pressas ned lite i det färska bruket med en slät spackel och ska över-

lappa med minst 10 cm i alla skarvar. Efter 12–24 timmar appliceras ett nytt skikt med Mapetherm AR1 GG för att 

uppnå en kompakt och jämn yta som lämpar sig för ytbehandling. Ytbehandlingen får appliceras först efter att det 

utjämnande skiktet har stelnat och härdat. 
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2. Putsning av poolväggar

Sätt först vävvinklar på alla 90 graders hörn samt i ovankanten. Dra först ut bruk under med tandad spackel och 

tryck dit vinklarna.

Vävvinklar används vid alla kanter. Placera nätet i bruket.

Bygg på med bruk så att ca 8 mm bruktjocklek uppnås Nätade och putseda poolväggar.
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3. Placering av lampor och inlopp 

För vanliga pooler finns oftast färdiga hål för lampor och inlopp.  

Även vid lampor och inlopp ska en ursparning som är 30 mm bred och 20 mm djupt göras runt inlopp och lampor. 

Inlopp och lampor skummas fast. Då väggen nu redan är putsad ska hålramen ligga i linje med insida putsad vägg. 

Detta för att tätskiktet ska kunna gå över skarven mellan vägg och tillbehör. För lampor i plast ska gummitätningen 

plockas bort. Denna kan sitta ganska hårt. 

Om det inte finns färdiga hål i väggen får dessa göras på plats med tex dosborr.

En dosborr kan användas för att göra hål för inlopp och lampor. Ursparning som sedan ska fyllas med Adesilex.
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4. Ursparningarna mellan vägg och tillbehör 

Nu är det dags att fylla urtagen mellan vägg och tillbe-

hör med Adesilex PG1. 

Kortfattat:

Häll innehållet från den lilla burken i den stora burken. 

Fyll den lilla burken med sand. Tillsätt denna sanden i 

blandningen. 

Spackla blandningen i ursparningarna. Avsluta med 

ett fint lager av sanden för att få bättre vidhäftning 

senare.

Mer detaljerat: Utdrag ur Mapeis monteringsanvisning Adesliex
Beredning av blandningen

De två komponenterna för Adesilex PG1 eller Adesilex PG2 måste blandas. Häll komponent B (vit) i komponent A 

(grå) och blanda med långsamtgående omrörare till homogen blandning erhålls (jämngrå). Produkten är fördos-

erad. För att undvika att Adesilex PG1 och/eller Adesilex PG2 härdar ofullständigt, använd inte delmängder. När 

det är nödvändigt med delmängder, använd elektronisk precisionsvåg. Blandningsförhållandet är: – 3 viktdelar av 

komponent A; – 1 viktdel av komponent B. 

Applicering av blandningarna 

Adesilex PG1 och Adesilex PG2 kan appliceras på 

betong, sten, tegel och metall med slätspackel eller 

raka. För att uppnå god vidhäftning rekommenderas 

att påföra fästmassan på båda ytorna som behöver 

bindas och låta produkten tränga in väl, särskilt på ore-

gelbundna ytor. När fästmassan har applicerats, lägg 

ihop de två delarna som skall limmas och håll stadigt 

fast tills fästmassan har härdat helt. Tillräcklig tjocklek 

för att uppnå utmärkt vidhäftningsstyrka är cirka 1-2 

mm. På grund av utmärkta tixotropa egenskaper kan 

Adesilex PG1 och Adesilex PG2 även appliceras ver-

tikalt eller på tak utan att glida. Omgivningstempera-

turen inverkar på de två produkternas härdningstider. 

Vid +23°C är Adesilex PG1 bearbetningsbar under 

cirka 35 minuter, medan Adesilex PG2 förblir bearbet-

ningsbar i 50 minuter. Efter dessa tider börjar härd-

ningsprocessen hos produkterna. Adesilex PG1 och 

Adesilex PG2 måste appliceras inom den brukstid de 

är användbara. Det är därför ändamålsenligtatt plane-

ra arbetet inom de tidsgränser som nämnts ovan. 

Ursparning vid inlopp har fyllts med Adesilex.

Ursparning vid bräddavlopp har fyllts med Adesilex.
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4. Ursparningarna mellan vägg och tillbehör

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAS FÖRE APPLICERING Vid temperaturer mellan + 10°C och +30°C 

fungerar materialet normalt, vid temperaturer över + 25°C bör Adesilex PG2 användas. Utsätt inte produkten 

för direkt solljus och om möjligt utför arbetet på dygnets svalare del för att undvika att produkten härdar allt för 

snabbt. För snabb härdning påverkar både arbetsbarhet och slutresultat. Om det är låga temperaturer, dock lägst 

+ 5°C, ska Adesilex PG1 användas. Värm underlaget under minst 24 timmar före bindning och använd ett lämpligt 

isoleringssystem för att undvika frost. Värmeisoleringen ska bibehållas under åtminstone de närmaste 24 timmar-

na. Förvara produkten i uppvärmt utrymme före användning. Adesilex PG1 2 kg satser (komp. A: 1,5 kg; komp. B: 

0,5 kg). 6 kg satser (komp. A: 4,5 kg; komp. B: 1,5 kg).att undvika att Adesilex PG1 och/eller Adesilex PG2 härdar 

ofullständigt, använd inte delmängder. När det är nödvändigt med delmängder, använd elektronisk precisionsvåg. 

Blandningsförhållandet är: – 3 viktdelar av komponent A; – 1 viktdel av komponent B. 
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5. Applicering av tätskick

Applicera tätskiktet som gör att poolen blir tät 

(Mapelastic) samt nät (Mapenet 150) och tätband 

(Mapeband Easy samt inner och ytterhörn).

Kortfattat:

Förvattna ytan med en svamp. Dra sedan på första 

lagret Mapelastic med en 6 mm tandad spackel. Lägg 

i Mapenet 150 (blått nät). Nätet ska gå över skarven 

mellan tillbehör och vägg ända fram till hålramarna. 

Det är dock viktigt att inte spackla igen skruvhålen. 

Denna massan är tätskiktet på poolen och det är 

väldigt viktigt att tätskiktet går över kanten mellan 

väggen och tillbehören.

Använd sedan den släta delen på spackeln och spackla 

över nätet. Vänta ca 3 timmar och dra på ett tunt lager 

till. Totalt ska det vara minst 2 mm Mapelastic. Spackla 

även tätskikt över ovankanten och på golvet. 

Mer detaljerat: Utdrag ur Mapelastics 
monteringsanvisning Mapelastic
Du behöver 

•  Skarp kniv 

• Kraftig omrörare/visp 

• 4 mm tandspackel 

• Slätspackel 

• Rak murslev 

• Handskar

Blandning 

Häll komponent A i en ren hink eller blandningskärl. 

Häll i komponent B (flytande latex) under försiktig 

omrörning. 

Blanda i 3-4 minuter tills massan är homogen och fri 

från klumpar. Tillse att pulver från kanter och botten 

blandas ut. Blanda med låg hastighet för att undvika 

luftinblandning i massan. Blanda ej Mapelastic för hand.
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Mät först ut rätt längder för tätbanden Tryck sedan dit alla hörnbanden med Mapelastic

5. Applicering av tätskick

Förvattning 

Starkt sugande underlag förvattnas med rent vatten. Vattnet påförs med lämplig borste eller sprutas på med spruta 

eller slang. Det får inte vara fritt vatten kvar på ytan vid applicering av Mapelastic.

Montering av Mapeband 

Tätband skall alltid användas i golv/väggvinklar och eventuella gjutskarvar. Dra ut Mapelastic med lämpligt verktyg 

tex rak murslev, spackel eller liknande till 1 mm skikttjocklek. Montera därefter tätbandet i den färska massan, tillse 

att det inte uppstår luftfickor eller ojämnheter i bandet.

Det skall vara 100% kontakt till underlaget. Applicera därefter Mapelastic över tätbandet med en skikttjocklek på 1 

mm. Tätbandet är nu monterat mitt i membranet. Total skikttjocklek 2 mm.

Applicering av Mapelastic 

Dra ut Mapelastic på underlaget med en 4 mm tandad spackel.tät i sig själv. För att pressa ner nätet till mitten av 

massan, används en slät spackel. Glasfibernätet pressas ner i Mapelasticmassan genom att använda den släta sidan 

på spackeln. Drag över hela glasfibernätet så att en heltäckande jämn yta uppnås på membranet. Extra Mapelastic 

appliceras där full täckning ej uppnåtts. Rekommenderad skikttjocklek är 2 mm. Önskas ytterligare tjocklek läggs 

Mapelastic i fler skikt. Väntetid mellan skikten är 4-5 timmar.

Mapelastic är klar för beläggning 

Det krävs 1 dygn härdning/torktid under stabila och optimala förhållanden (+20°C och RF 50 %) innan beläggning/

övertäckning av Mapelastic. Tillse att ytan ej utsätts för direkt vattenbelastning eller låga temperaturer under härd-

ningstiden (ej under +2°C). Blandningsförhållandet är: – 3 viktdelar av komponent A; – 1 viktdel av komponent B. 
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5. Applicering av tätskick

Dra ut Mapelastic med 6 mm tandad spackel. Tryck dit Mapenet 150 och spackla Mapelastic över näten.

Det är viktigt att nätet går över kanten på bräddavlopp, inlopp och 

lampor men inte så långt så det täcker hålen som ska användas för 

att skruva fast hålringen.
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6. Förberedelse för plattsättning

Hålringarna i plast som normalt sitter utanpå linern och som medföljer lamporna, inloppen och bräddavloppen kan 

användas för att skapa en distans då dessa bygger ungefär lika mycket som kaklet (lite beroende på kaklets tjock-

lek). Dessa ska monteras innan kaklet sätts på plats. Därefter kaklar man emot dessa ringar. På bilden nedan visas 

dessa hålringar för plastdetaljer. För bräddavloppet i plast behövs både hålringen och täcklisten sättas på plats 

innan kaklingen då täcklisten klickas i hålramen. Det blir då noggrannare att kakla snyggt runt bräddavloppet 

eftersom skarven inte täcks av någon list.

Hålringar som kan användas som distans mellan vägg och kakel för 

plastdetaljer. För bräddavlopp i plast ska både hålring och täcklist 

monteras innan sättning av keramiken.
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7. Kakel i fästmassa 

Kortfattat:

Blanda en dunk och en säck av Elastrorapid. Sedan har 

man 40 min på sig att aplicera fixet (ovana kan blanda 

hälften för att slippa stress). Dra på med 6 mm spackel 

på ca en m² så att det blir full täckning bakom mosai-

ken,  tryck dit mosaik/arken, tryck till med en större 

platta. Fortsätt varva fix och mosaik.

Efter en dag eller längre kan man foga.

Mer detaljerat: Utdrag ur Mapeis anvisning för Estrorapid
Preparering av blandningen

Blanda 25 kg grå eller vit komponent (Acementbaserat pulver) med 6,25 kg komponent B (syntetiskt latexgummi). 

Det bästa är att använda en mekanisk blandare med låg hastighet för att få en mjuk och homogen pasta och hälla 

pulvret (komponent A) i latexen (komponent B). Brukstiden är cirka 60-75 minuter vid +20°C, men högre tempera-

turer kan förkorta denna tid avsevärt. Jämfört med andra snabbhärdande fästmassor innebär emellertid den längre 

öppentiden för Elastorapid, att plattsättning blir lättare även vid varm väderlek. 

Applicering av blandningen 

Applicering av blandningen för Elastorapid på underlaget med en tandad spackel. Använd en spackel som garanter-

ar att fästmassan sprids väl på plattans baksida. För att uppnå god vidhäftning sprids först ett tunt lager Elastorapid 

på underlaget med den släta sidan av spackeln och sedan sprids omedelbart ytterligare ett lager till önskad tjocklek 

med en tandspackel, som är lämplig beroende på plattans typ och storlek. För mosaikbitar upp till 5x5 cm, används 

MAPEI spackel nr 4 eller 5 (åtgång 2,5-3 kg/m²). För normala keramiska ytskikt rekommenderas MAPEI spackel nr 5 

med rombisk tandning (åtgång 3,5-4 kg/m²). För ojämna golv och ytor och för plattor med räfflad baksida rekom-

menderas MAPEI spackel nr 6 med rombisk tandning (åtgång 5-6 kg/m²). På mycket ojämna ytor och för stora plat-

tor och plattor med stora räfflor på baksidan rekommenderas MAPEI spackel nr 10 med rätvinklig tandning (åtgång 

8 kg/m²) eller en spackel som används för Kerafloor (upp till 1 cm tjocklek). Vid sättning av keramik eller natursten 

på utvändiga golv, plattor med laxad eller kullrad baksida, plattor större än 900 cm², golvbeläggningar som ska pol-

eras på plats eller är utsatta för tung belastning eller för simbassänger och vattenbassänger, sprider man fästmassa 

även på plattans baksida för att säkerställa full kontakt. Sättning av plattorna Plattorna behöver inte vätas innan 

de sätts. Bara när baksidorna är mycket dammiga är det lämpligt att doppa plattorna i rent vatten. Plattorna skall 

tryckas ner hårt, när de sätts dit, för att säkerställa god kontakt med fästmassan. Under normala klimatförhållanden 

är öppentiden för Elastorapid cirka 30 minuter. Under ogynnsamma väderförhållanden (starkt, direkt solljus, vind, 

hög temperatur och låg relativ luftfuktighet) eller om underlaget är mycket sugande kan öppentiden reduceras till 

enbart några få minuter. Vätning av underlaget innan fästmassan appliceras hjälper till att öka öppentiden. Kon-

trollera hela tiden att fästmassan inte bildar ytskinn och att den fortfarande är färsk. Om ytskinn bildas, omfördelas 

fästmassan med en tandspackel. Vät inte fästmassan om skinn bildas. Istället för att lösa upp ytskinnet kommer. 
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7. Kakel i fästmassa 

Sättning av plattorna  

Plattorna behöver inte vätas innan de sätts. Bara när baksidorna är mycket dammiga är det lämpligt att doppa plat-

torna i rent vatten. Plattorna skall tryckas ner hårt, när de sätts dit, för att säkerställa god kontakt med fästmassan. 

Under normala klimatförhållanden är öppentiden för Elastorapid cirka 30 minuter. Under ogynnsamma väderförhål-

landen (starkt, direkt solljus, vind, hög temperatur och låg relativ luftfuktighet) eller om underlaget är mycket 

sugande kan öppentiden reduceras till enbart några få minuter. Vätning av underlaget innan fästmassan appliceras 

hjälper till att öka öppentiden. Kontrollera hela tiden att fästmassan inte bildar ytskinn och att den fortfarande är 

färsk. Om ytskinn bildas, omfördelas fästmassan med en tandspackel. Vät inte fästmassan om skinn bildas. Istället 

för att lösa upp ytskinnet kommer en hinna av icke-fästande massa att bildas.

Applicera 6mm spackel på ca. en m². Tryck sedan fast mosaiken.



17

8. Fogning av keramik

Kortfattat:

Blanda komponenterna enligt nedan. Applicera med 

bredspackel och skura bort överblivet material med 

svamp. Viktigt att rengöra plattorna mellan skarvarna 

direkt då härdad epoxy är svår att få bort.

Mer detaljerat Urdrag från Mapeis 
monteringsanvisning för Kerapoxy design
Blandning av fogmassan  

Häll katalysatorn (komponent B) i behållaren för 

komponent A och blanda väl tills en mjuk pasta bildats. Vi rekommenderar att en lågvarvig maskinvisp används för 

att säkerställa perfekt bindning, och för att undvika överhettning av blandningen, vilket skulle minska brukstiden. 

Använd blandningen inom 45 minuter efter tillblandning.

Applicering  

Bred ut Kerapoxy Design med en särskild MAPEI-fogspackel, och var noga med att fylla fogarna ända ned i botten. 

Ta bort överflödigt material genom att dra kanten på samma spackel diagonalt över plattfogarna. 

Slutfinish 

Plattytorna måste rengöras efter fogningen medan Kerapoxy Design fortfarande är “färsk”. Fukta den fogade ytan 

och emulgera med en Scotch-Brite®-svamp. Var noga med att inte ta bort fogbruk inifrån fogen. Utrustningen kan 

också rengöras med samma svamp, men mer mättad med vatten. All vätska som blir kvar på ytan kan tas bort med 

en hård cellulosasvamp. Byt svamp när den sugit upp för mycket harts, och även när de nya fogarna slutputsas. Eft-

er de avslutande arbetena är det mycket viktigt att inga spår av Kerapoxy Design blir kvar på plattytorna. När det en 

gång härdat, är det mycket besvärligt att ta bort. Skölj därför svampen ofta med rent vatten under rengöringen. På 

väldigt stora golvytor kan slutarbetena utföras genom att ytan blöts och en roterande polermaskin med enkel skiva 

med särskilda slipande filtskivor som Scotch-Brite®. Kvarvarande vätska kan svepas av med en gummiraka. 



8. Fogning av keramik

Applicera epoxyfog med bredspackel. Rengör plattorna direkt.

Blanda komponent A och B. En lågvarvig maskinvisp kan med fördel användas.



9. Montering av täcklock

Sista steget är att montera täckbrickorna för inlopp, lampor och bräddavlopp. Vid bräddavlopp i plast sitter 

täcklisten redan på plats.

Fyll endast 30-40 cm vatten per dygn för att undvika temperaturchock. 

Dessa skruvar följer med inloppen vid rostfria inlopp. Skruva plast-

brickan med de kortaste skruvarna och den rostfria fronten med de 

mellanlånga.

Täcklock för rostfritt inlopp.


