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Obs innan montering av poolen kontrollera delar som medföljer att allt är helt montera 
inte en felaktig vara. 
 
MONTERINGSANVISNING 
 
Monteringen är vägledande för de flesta uppställningar under normala förhållande. 
 
Under alla omständigheter är det viktigt att huvudpunkterna i denna anvisning följs, 
det beror på hur noga utgrävningen av hålet till poolen görs. 10-20 cm större än 
poolen är idealiskt vid pooldjup 1,2 m, 30-40 cm vid pooldjup 1,5 m, för att inte behöva 
återfylla så mycket.Det ska torrgjutas upp till poolkanten. 
 
 
Temperatur 
 
Bygg inte poolen vid för låga temperaturer. PVC-linern arbetar vid temperaturförändringar. 
Vi rekommenderar en temperatur på mellan 10-25 grader. 
 
Grund 
 
Efter utgrävning bör man lägga en markduk. Sedan skall man dränera (för garantin skall gälla) 
Det vanligaste är att man lägger dränerings rör som kopplas till en djupbrunn (brunnen skall vara 
minst en meter djupare än poolbotten). Sedan fyller man på med 10-15 cm bärlager som paddas. 
Därefter lägger man stenmjöl ca 10 cm som paddas och avjämnas. Det är mycket viktigt att 
botten är helt plan och att höjden på marknivån stämmer, (använd laserinstrument). Botten kan 
även gjutas i betong min 10 cm, som armeras och glättas. 
Vid helt nedgrävd pool skall utgrävningen motsvara poolens djup + 25 cm (bärlager, stenmjöl.)  
Om botten är gjord av bärlager/stenmjöl rekommenderas att man lägger hård styrolit (50 mm) 
som sammanfogas med vävtejp samt att man lägger en markmatta över styroliten för att dölja 
skarvarna. (markmattan förenklar även linermonteringen gäller även gjuten botten). 
 
 
Vid oval pool se bilaga 1 
 
Vid pool-8 se bilaga 2 
 
 
Uppställning av vägg 
 
Det är bra att rita omkretsen av poolen med en märkpenna på markmattan så att bottenskenan kan 
rättas in efter denna markering. 
 
Bottenskenan läggs ut i botten.  
 
OBS! Ibland stämmer inte bottenskena överens med poolplåtens längd och då får den 
kapas. 
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Vid pool-8 kapas bottenskenan intill sidobalkarna och snedsågas och slipas till så att man ej 
får vassa kanter. 
 
Ställ försiktigt poolplåten på en hård platta, t ex masonit, i mitten av hålet. Det krävs flera 
personer till utrullning av poolplåten. En man startar med att ta tag i plåtrullens yttersta kant och 
gå runt med den tills han inte orkar mer, då tar nästa man tag i plåtrullen o s v. 
 
Ställ plåten i bottenrälsen, sätt stöttor efterhand så att plåten håller sig på plats. 
 
När hela plåten är utrullad sätts den ihop med samlingsskenan(sitter på ena plåtkanten) som 
försiktigt pressas ner över de bockade kanterna på plåten. Smörj eventuellt med 
stearinljus/diskmedel eller liknande så glider den lättare. 
 
Toppskenan sätts nu på provisoriskt. 
 
Utsågning av hål till bräddavlopp 
 
Ramen till bräddavlopp hålls mot poolplåten eventuellt med en skruvtving. Därefter ritas hålet i 
ramen ut med tuschpenna, även skruvhålen märks ut. Från ovankant bräddavlopp till ovankant 
pool ska det vara 25 mm. 
 
Tag bort ramen och borra ut skruvhålen med en borr med samma storlek som hålen i ramen. 
Därefter sågas hålet till bräddavloppet ut. Det ska vara någon mm större än det utmärkta hålet. 
Håll en blöt trasa under för att samla upp metallspån när det borras och sågas. Skall rostskyddas 
med kallgalvning. 
 
Utskärning av inlopp 
 
Hålet till inlopp märks ut med hjälp av packningen. Såga ut hålet efter märkningen, inloppet 
placeras så att centrum kommer ca 50 cm från ovankant pool. Utloppet placeras 50-60 cm sidan 
om bräddavlopp. Skall rostskyddas med kallgalvning. 
 
 
Belysning 
 
Hålet till belysning märks ut med hjälp av ramen till lamphuset. Sen görs samma procedur som 
med hålet till bräddavloppet. Centrum av belysningen placeras mitt i poolplåten. Skall 
rostskyddas med kallgalvning. 
 
 
Metallspån 
 
Alla metallspån från montering av bräddavlopp, utlopp och belysning ska dammsugas upp före 
montering av linern. 
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Montering av linern 
 
Lägg linern i poolen och rulla ut den till alla sidor (man bör vara barfota). Linern är för övrigt 
försedd med en bockad kant, (snappinlist) den ska vändas utåt vid iläggningen.  
 
Dra nu botten av linern lika mycket ut mot kanten av väggen åt alla håll. Tänk på att det måste 
vara soligt, annars expanderar inte linern som den ska. 
 
Kom ihåg att svetsningen ska vara parallellt med väggen i längdriktningen. Häng nu kanten av 
linern på väggen och sätt på topplisten provisoriskt. Dra i överkanten på liner så att den kan nå 
hela vägen runt och att formen bibehålls. Eventuella veck fördelas hela vägen så att de sitter 
lodrätt. OBS! Hela topplisten skall monteras innan man går vidare. 
 
Vatten i botten 
 
Dra eller pressa linern på plats så gott det går genom att gå runt i poolen, samtidigt som den fylls 
med vatten upp till 5-10 cm över botten. Använd fötterna eller en mjuk borste till att försiktigt 
flytta linern rätt. Sparka aldrig med skor på och använd inga verktyg att slå med, då man riskerar 
att göra hål i linern.  
 
Innan man fortsätter med vattenpåfyllning skall linern vara helt plan och utan veck. 
 
 
Eftergjutning 
 
När poolen är på plats och fylld med vatten ca 50 cm skall det eftergjutas i rännan runt poolen 
upp till kantlistens underkant. Du skall eftergjuta efterhand som vattnet fylls i poolen.  
OBS! Vatten nivån skall alltid ligga före gjutningen för att bibehålla poolens form. 
 
Obs belysning, inlopp, skimmer bör ej gjutas in lägg exempel en spann runt dessa så det går att 
komma åt från utsidan. 
Eftergjutningen kan göras direkt mot plåtens sida  (20 cm till 1,20 m djup. 1,35 cm 20-30 cm och 
30-40 cm till 1,50 m djup). Man kan isolera sidorna med frigolit 20 mm rekommenderas mellan 
plåt och gjutning. 
 
Cementen blandas mager i förhållandet 1:4 (torrblandas) och skyfflas försiktigt ner i rännan 30 
cm åt gången. Därefter vattnar man sparsamt med vattenslang. 
 
OBS! Cementen får inte packas eller vibreras, då kan plåten bulas. 
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Montering av inlopp 
 
Man bör inte montera inloppet förrän vattennivån är ca 5 cm från hålet i plåten. Inloppsrör 
pressas genom hålet i plåten så att linern spänns ut genom hålet, därefter ska det skäras hål i 
linern. Kom ihåg att hålet ska skäras invändigt i röret (gör först ett litet kryss med kniven och 
skär av överflödig liner efter). 
 
 
 
 
Montera pump/sandfilter  
 
Pump och sandfilter placeras lämpligast inomhus (ex förråd eller garage). 
Slang, pvc-rör och muffar limmas med tangit. OBS! Limmet skall torka i 24 timmar innan 
kontakt med vatten. Fyll på sand montera centralventilen på sandfiltret. 
Koppla slang från inlopp till sandfiltret (se princip skiss).  
Därefter kopplas slang från pump, för att förbereda inkoppling av bräddavlopp. 
OBS! Limmet skall torka i 24 timmar innan kontakt med vatten. 
 
 
 
 
 
Montering av belysning 
 
Skruva på slangen på lamphuset, placera ramen till lamphuset på insidan av poolen med packning 
i mellan. Montera lamphuset med packning i mellan och skruva i skruvarna.  Först efter 
montering av lamphus skärs linern ut (samma som montering av bräddavlopp). 
 
Därefter förs lampkabeln genom plastslangen upp till ovankant av pool och in i kopplingsdosan. 
Överflöd av kabel viras runt i lamphuset. 
 
OBS! Tänk på att kabeln ska vara så lång att man kan lyfta upp lampan ovanför 
vattenytan för eventuellt byte. 
 
Kopplingsdosan skall monteras i nivå med poolkanten, plastslangen skall förseglas med silikon i 
kopplingsdosan p. g. a att där står vatten i denna.   
 
All elinstallation skall utföras av behörig elektriker. 
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Montering av bräddavlopp 

När vattennivån är 5 cm från underkant bräddavlopp skall det monteras. Först efter montering av 
bräddavlopp skärs linern ut från hålet i bräddavloppet – se bild 
”Montering av bräddavlopp” 
Montera slangen från pumpen till bräddavloppet. 
OBS! Limmet skall torka i 24 timmar innan kontakt med vatten. 

Nu kan det fyllas vatten i poolen upp till 7 cm från kanten. 

Chockklorering 

Vattnet skall nu chockkloreras med 15 gram klor/m3 

Obs slå aldrig rent klor i poolen blanda ut det i en spann och låt det lösa sig. 

Detta är endast en vägledning, avvikelser kan förekomma. 

Ni får gärna ta kontakt med oss för mer information. 

Vi behöver bilder till vårt galleri 

Skicka/maila foto på det färdiga poolbygget och även kommentarer både positiva 
och negativa. 

Vi vill ha nöjda kunder och genom att få feedback kan vi göra det möjligt att bli 
ännu bättre. 

Info@rubinpool.se 

Rubinpool 
Ådalsvägen 271 
265 90 ÅSTORP 
Telefon: 042-22 55 59  
www.rubinpool.se 
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Garanti villkor 

 
 
För att garantin skall gälla måste skötsel samt monteringsanvisning följas. Vi lämnar 25 års 
garanti på poolstommen under förutsättning att poolbotten är dränerad på tillförlitligt sätt. 
Alla utsågningar i poolplåten skall rostskyddas med kallgalvning. Garantin gäller inte mot yttre 
åverkan.  
 
6 års fabriksgaranti lämnas på linerns svetsskarvar. Garantin omfattar dock inte missfärgning, 
blekning, slitage, och yttre åverkan. OBS! Temperaturen ska inte vara över 28 grader i 
poolen p. g .a risk för att linern veckas och detta täcks ej av garantin.  
 
2 års garanti på övrig utrustning. Dock inte normala förslitningsdetaljer som glödlampor 
packningar, axeltätningar och dylikt.  Inte heller skador som orsakats av fasbortfall, strömspikar, 
eller andra yttre orsaker. 
Korrosions/ deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salt halter, 
felaktigt ph värde och alkalinitet. Om produkten modifieras gäller inte heller garantin. 
 
 

Reklamationer 
 

Vid eventuell skada eller fel på produkt skall det reklameras så snart felet upptäcks eller inom 
skälig tid. Vid reklamation måste produkten lämnas eller skickas till Rubinpool för 
kontroll/reparation innan ny eller reparerad produkt lämnas/skickas tillbaka. Kunden står själv för 
frakten tillbaka till Rubinpool om inte felet är vårt. Vid reklamation skall retursedel användas 
kontakta Rubinpool. 
 

Mottagning av gods 
 

Dolda skador (uppackningsskador) saknat gods skall kontrolleras och anmälas inom 7 dagar för 
att reklamationen skall gälla. Behåll alltid gods/emballage tillgängligt för eventuell besiktning. 

 
Returer 

 
 
Vid retur av gods görs ett returavdrag på 25 %. Returfrakt betalas av kunden godset skall 
returneras i oskadat original emballage. Special/måttbeställningar kan inte returneras.      
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Avstängning inför vintern 
När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess 
utrustning.  

Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess 
vattentemperaturen i poolen understiger +7°C. Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:  

1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren. 

2. Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter. 

3. Chockklorera poolen genom att lösa upp 30gram klor (kalciumhypoklorit) per m3 i en hink 
med varmt vatten och häll detta i poolen, Låt pumpen gå i ca ett dygn. 

4.Töm ner vattennivån ca 20 cm under skimmern. (Vattennivån kan behöva sänkas ytterligare 
beroende på väderlek)  

5. Ställ därefter centralventilens handtag på vinter. 

6. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen. 

7. Tag bort stegen, torka av den och förvara den torrt. 

8. I skimmern urtages silkorgen och klaffluckan.  

9. De ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna) borttages. 

10. Vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade. 

11. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten. 

12. Sandfiltret skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen tages bort.  

13. Pumpens lock lossas och silkorgen urtages. Avtappningspluggarna på pumphus och 
förfilterhus borttages. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus. 

14. Tag bort manometern på filtrets centralventil. 

15. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej 
plugg, lossas rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.  

16. Täck över poolen med ert poolskydd. 

17. Solfångarna bör plockas ner under vintern och tömmas på vatten. 

18. Garantin gäller ej mot frostskador. 

Copyright Rubinpool HB 
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