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Förord
Sopro´s tekniska service bistår marknaden 
med teknisk kompetens både teoretiskt och 
praktiskt kring avancerade tätskikts- och 
plattsättningssystem. Utöver vad som visas 
i denna broschyr avser det konsultation, 
projektstöd och nödvändig dokumentation 
till t ex byggtekniska konsulter, arkitekter, 
byggherrar, entreprenörer och privat- 
kunder såväl före, under som efter  
aktuell entreprenad.

Den unika tekniska kompetens ni erhåller genom detta dokument samt 
den tekniska service Sopro tillhandahåller baseras på empiriska data från 
tusentals liknande projekt. Syftet är att ni som konsult, entreprenör m m. 
tidigt och genom hela byggprocessen ska vara förvissad om att ni projek-
terat, utfört och erhållit marknadens säkraste system inom plattsättning 
i krävande miljöer och utrymmen. För att minimera risken för direkta fel, 
störningar, och kostsamma åtgärder i projektet har vi upprättat en rad nöd-
vändiga kontrolldokument och projektspecifika kontrolldokument. Dessa 
kontrolldokument utgör också ett viktigt verifikat för vad som är genom-
fört, vilka produkter som är använda o s v i det specifika projektet vid t ex 
en framtida komplettering eller renovering. 

Kontakta oss på: telefon 08-686 93 77 eller teknik@kakelspecialisten.se
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för plattsättning i pooler
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Privat bild, pool i Stockholm.

I samarbete med

Branschorganisationer

Grundläggande riktlinjer för 
byggande av pool och bassäng 
utgiven av byggkeramikrådet. 
Ladda ner från www.bkr.se



3Mars 2016

Att tänka på ................................................ 4

Val av keramik ............................................. 5 

Projektplanering ........................................... 6

Betong ......................................................... 8

Avjämningar ................................................ 9

Översikt av produkter ................................. 10

Kapillärtätning/ingjutningsgods .................. 12

Tätskikt ...................................................... 14

Täthetstest ................................................. 15

Plattsättning .............................................. 16

Fyllning & tömning ..................................... 18

Unika lösningar .......................................... 19

Innehåll



4 Mars 2016

POOLBYGGNATION

Att tänka på när  
du bygger pool
För att bygga en pool med keramisk ytbeklädnad krävs en stabil 
stomme. Vanligast är att stommen gjuts i betong och då gärna så 
kallad vattentät betong som ska vara armerad enligt gällande reg-
ler. En byggnadsingenjör/konstruktör bör vara anlitad för denna 
del av byggnationen.

Förväxla inte vattentät betong med vattentät konstruktion. En 
betong innehåller alltid sprickor och/eller kommer med tiden att få 
växande sprickor. Sprickorna leder in vatten till armeringen som då 
börjar korrodera (rosta). 6 månader efter att man gjutit betongen 
räknar man med att sprickornas  storlek inte kommer öka nämn-
värt och först då kan arbetet med att bygga pool börja. Dock har 
vi tagit fram system som kortar ner denna tidsaspekt väsentligt 
och säkerställer konstruktionens täthet. På sidorna 6–7 hittar du 
olika koncept och tidsperspektiv för olika typer av konstruktioner.

Murverkskonstruktioner
Murverkskonstruktioner kan vara utformade på många olika 
sätt, vanligast är nog betonghålsten eller skalblock som i sig kan 
fungera i kombination med putslager om ca 20 mm. Se till att en 
byggnadsingenjör/konstruktör dimensionerar en fungerande kon-
struktion. Även andra murverkskonstruktioner finns på markna-
den som t ex cellplastblock som ska fyllas med betong o s v men 
dessa är inte accepterade som underlag för keramisk beklädnad. 
Kontakta Sopro´s tekniska service för information om du planerat 
ett murverks projekt.

Generella anvisningar
• Poolen eller bassängen bör ha god värmeisolering för att  
hålla ner kostnader på uppvärmning.

• Placera gärna utomhuspoolen i förhållande till vind  riktning, så 
att avrinning i bräddavlopp (skimmer) eller överrinningskant (over-
flowchannel) kan ta emot löv och smuts på motsatt sida där vinden 
kommer ifrån.

• Placera aldrig lampor så att dem lyser mot den plats  
där folk uppehåller sig (terrass, hus o s v).

• Se till att alla ingjutningsgods består av materialen 
PVC eller syrafast rostfritt stål (SS-EN-1.4404).

• Alla ingjutningsgods ska vid gjutning omgärdas av 
spakroppar (se sid 8, 12–13).

• Planera för säkerhet som kan hindra drunkning.

• Gjut eller mura poolens insida 4 cm bredare och längre samt  
2 cm djupare än planerat. Detta ger möjlighet till korrekt utsätt-
ning/avvägning och avjämning av poolens insida.

• Planera för utomhuspoolens vinterförvaring. Isbildning 
i poolen utan tryckutjämnande material ger skador  
på keramiken. 

• Kontrollera med lokala föreskrifter avseende byggnation.
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Keramiska plattor  
och mosaik till pooler
Valet av plattor/mosaik till pooler och badanläggningar avgörs 
först och främst av dess tekniska egenskaper. Den absolut vikti-
gaste tekniska egenskapen är materialets vattenabsorption. Oav-
sett tillverkningsmetod, typ, storlek, färg eller yta så ska det ak-
tuella materialets vattenabsorption vara 0–0,5 %. I undantagsfall 
och endast då tillverkaren via dokumentation garanterar plattans 
lämplighet kan högre vattenabsorption tillåtas, dock max 3 %. 
Vid val av mosaik så ska den vara monterade med pappersark på 
framsidan alternativt *glu dotti, jointpoint el.likn. Om tillverkaren 
av mosaiken har någon form av nät på baksidan så måste dom via 
dokumentation garantera produktens lämplighet.

Plattor och mosaik finns i en oändlig mängd dimensioner och det 
är svårt att säga att något är bättre eller sämre än andra. Valet av 
storlek/ar på plattor/mosaik måste därför tas utifrån den aktuella 
anläggningens utformning och storlek.

Beroende på utformning, storlek samt verksamhet som ska 
bedrivas så måste hänsyn tas till användande av plattor med 
halkdämpning. Halkdämpning av keramiska plattor med barfota-
trafik bestäms enligt tre klasser: A, B och C där C har den högsta 
friktionskoefficienten. Gångytor med mindre än 60 cm vattendjup 
ska ha halkdämpning i klass C eller motsvarande.

Övrigt att tänka på i valet av plattor är dess kemikalieresistens 
beroende på vattenkvalité samt underhållskemikalier och metoder. 

*Mosaikbitar sammanfogade till ark med limduttar. 
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Projektplanering
Hur lång tid tar det att göra en keramisk montering i en pool eller bassäng?
Ja det beror lite på. Nedan kan du se flera olika tidsplaneringar. Tidsplaneringarna består endast av de härdtider som krävs för 
de olika produkterna innan man kan fortsätta med nästa produkt. Till det får man lägga ca 3–10 arbetstimmar per kvadrat- 
meter totalt sett. Dessa timmar kan ibland räknas in i den tidsplanering vi angett här nedan och det beror mycket på hur just 
ditt projekt ser ut. 

För att få ett exakt svar på frågan behöver du ta kontakt med en entreprenör som kan räkna på en ungefärlig tid för just ditt  
projekt. Du kan också behöva samråda med en konstruktör om hur just du kan bygga och vilken metod som passar dig bäst.  
Observera att eftersom alla tidsplaneringar sträcker sig över lång tid så kommer det behövas väderskydd om du bygger pool 
utomhus. Tidsaxlarna visar antalet dagar som minst krävs för att genomföra projektet och kan således vägleda dig om hur detta 
kan projekteras. Tidsaxlarna baseras på olika val av byggmaterial.

För att läsa tidsaxeln korrekt så gäller följande. Tid mellan dagar är minsta torktid / härdtid efter avslutat arbete med produkten.
Exempel: Mellan Tätskikt och Täthetstest är det 3 dagar. Detta är alltså härdtiden för tätskiktet. Har det tagit 3 dagar att appli-
cera tätskiktet så ska dessa adderas.

MURVERK 50
Genom att jobba med snabba murbruk och putsbruk kan man bygga en pool på kort tid. Förutsättningarna är 
att använda sig av formstabila material som byggmaterial t ex betonghålsten eller liknande.

Murverk på betong- 
platta 3 månader*

Plattsättning
Sopro´s No1

Sopro MEG 666/667

Driftsättning
Sopro MEG 666/667

ANTAL 
DAGAR

50

Beställning keramik
och byggprodukter

Avjämning
Sopro SBP 474

Kapillär-
tätning

Driftsättning 
Sopro’s No1

Kontroll avjämning
Täthetstest

Tätskikt Sopro
TDS 823

Kontroll 
tätskikt

*Optimala förhållanden 

Kontroll 
tätskikt

Rörelsefogning

Fogning

1 10 20 30 402 85 9 12 13 26

27 29

35 48

28

Besiktning
keramik

MURVERK, TRADITIONELLA PUTS OCH MURBRUK
Att använda sig av traditionella typer av cementbaserade bruk medför en längre projekttid då dessa typer av 
bruk oftast har 28 dagars torktid innan man kan arbeta vidare med tätskikt o s v.

Murverk
Avjämning Tätskikt

Besiktning 
keramik

Rörelsefogning

Beställ 
keramik

Kontroll 
tätskikt

Plattsättning
Sopro’s No1/MEG 

666/667

ANTAL 
DAGAR

100Kontroll  
avjämning

Täthets-
test

Driftsättning
MEG 666/667

Driftsättning 
Sopro’s No1

Kapillärtätning Fogning

1 10 20 40 50 70 9058 77

78
79

80 85 9830 6033 63

Kontroll 
tätskikt



7Mars 2016

POOLBYGGNATION

BETONG ÄLDRE ÄN 6 MÅNADER. 
SOPRO AVJÄMNINGSMASSOR AVSEDDA FÖR POOL.
Vanligast vid renovering. Att använda sig av snabba avjämningsmassor för golv och vägg gör projekttiden mycket kort.

Kontroll betong

Rörelsefog

Besiktning
keramikKontroll tätskikt

Driftsättning
Sopro MEG 666/667

ANTAL 
DAGAR

50

Beställ keramik
och byggprodukter

Avjämning
Sopro SBP 
474

Driftsättning
Sopro’s no 1

Kapillär-
tätning

Tätskikt Sopro
TDS 823

Kontroll 
tätskikt

Kontroll 
avjämning

Täthetstest

Plattsättning
Sopro´s No1

Sopro MEG 666/667

Fogning SoproTitec+ 
/Sopro FEP+

1 10 20 30 402 63 9 12 26

28

27 29 34 47

  

NYGJUTEN BETONG
Den vanligaste av alla konstruktioner. Tiden är också den längsta beroende på den krymptid som behövs innan 
plattsättningsarbetet kan börja. Vid val av traditionella bruksmassor förlängs projekttiden med 28 dagar.

ANTAL 
DAGAR

140

10 30

95

20 40 50 60 70 80 90

92

100 110 120 130

Betonggjutning

Blästring

Förberedande 
vidhäftning för 
avjämning

Kapillärtätning

Avjämning

Kontroll 
avjämning

Kontroll 
tätskikt

1

Kontroll 
betong

Beställ 
keramik och 

byggprodukter

85 94 96

11
6

11
5

11
3

11
4

136

Tätskikt Sopro
TDS 823

Täthetstest

Plattsättning
Sopro’s No1/MEG 
666/667

Besiktning 
keramik

Rörelsefogning

Fogning Sopro 
Titec+/Sopro FEP+

Driftsättning  
Sopro MEG 

666/667
Driftsättning  
Sopro`s No1

99

Kontroll 
tätskikt

121

BETONG ÄLDRE ÄN 6 MÅNADER, TRADITIONELLA AVJÄMNINGSMASSOR
Traditionella avjämningsmassor har en torktid på minst 28 dagar under gynnsamma förhållanden.

Besiktning
keramik

Driftsättning
Sopro MEG 666/667

ANTAL 
DAGAR

70

Driftsättning
Sopro’s no 1

Fogning 
Sopro
Titec+/
Sopro 
FEP+

Rörelsefog

10 3020 40 6049

Tätskikt
Sopro TDS 823 Plattsättning

Sopro´s No1
Sopro MEG 666/667

Kontroll
tätskikt

Täthetstest

Kontroll betong

Beställ keramik
och byggprodukter

Avjämning
”traditionell”

1

2

3

Kontroll avjämning
och kapillärtätning

32 34

4831

51

50 55 69

Kontroll 
tätskikt 
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Betong
Platsgjuten betong ska vara dimensionerad utifrån 
gällande exponeringsklass i SS-EN-206-1. Nygjuten 
betong ska vara minst 3 månader gammal och RF ska 
vara <85 %. RF i äldre konstruktioner än 1 år kan vara 
upp till 90 % så länge ingen tillskjutande fukt före-
kommer. Ytan på betongen ska alltid vara synligt torr 
innan arbeten påbörjas.

Betongkonstruktionen skall vara konstruerad så att ett 
dränerande lager på minst 30 cm omger konstruktionen 
och att korrekt och fungerande dränering finns.

Betonggjutningar bör projekteras specifikt med tanke 
på ingjutningsgods och andra genomföringar som 
ska kopplas till tätskiktet. Sparkroppar (bild 4 nederst) 
installeras med fördel för de kapillärtätningar som ska 
utföras när tätskiktet installeras.

Förberedande arbete av betongens yta:
Rugga upp betongens yta med högtryckstvätt

(>600 bar) (observera att så länge betongens yta är 
blöt sker ingen uttorkning och kan således inte  
räknas in i betongens torktid). Blästra med grov sand  
(rekommenderas, bild 1) alternativt med mekaniska  
slipverktyg. Rengör sedan ytan från damm och andra  
föroreningar. Ythållfastheten ska vara minimum  
1,5N/mm² (synlig ballast bild 1). Ytan ska vara jämn, 
reptålig och fri från föro reningar som kan äventyra 
vidhäftningen. Utvändiga hörn skall rundas av så att 
hörnet har en rund radie om ca 1 cm. Invändiga hörn 
skall generellt vara i rät vinkel.

Metaller likt formstag (bild 2), armeringsjärn eller 
liknande som är synliga i ytan av gjutningen  
skall avlägsnas eller behandlas enligt Sopro’s  
anvisningar (bild 3).

Hål efter formstag kan generellt tätas med 
Sopro DBE 500 efter blästring eller enligt specifik
anvisning.

Sprickor (bild 2) större än 0,2 mm ska injekteras.

Kontroll:
Visuell kontroll av vinkelräta innerhörn och

avrundade ytterhörn samt betongens yta efter
blästring.

Kontroll av ytors planhet samt poolens 
vinkelräthet.

Egenkontroll armeringsskydd.

Allmänna anvisningar:
Generellt i de konstruktioner som beskrivs gäller 

att cementbaserade underlag ska förbehandlas med 
Sopro GD 749.

Generellt gäller att ytors planhet följer de 
rekommendationer som anges i AMA.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Pahlén bräddavlopp.4

3

2

1

Färdig blästrad yta. 
Ballasten synlig.

Formstagshål och spricka 
större än 0,2 mm.
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Avjämning av vertikala ytor 
i bassäng.

Vertikala ytor i bassäng kan vid
behov avjämnas genom att applicera 
Sopro’s No.1 med 6–8 mm kam och 
låt härda i 48 timmar. Använd sedan 
Sopro SBP 474 för avjämning av ytorna 
i lagtjocklekar upp till max 30 mm i 
ett påslag. Eventuella putsbanor eller 
liknande ska avlägsnas och fyllas i.

Sopro SBP 474 behöver endast 
1–2 dagar för härdning vid normala
temperaturer och fukthalter i luften i
jämförelse med traditionella bruk
som kräver minst 28 dygn. 

Vidhäftningen för Sopro SBP
474 ska vara 1,0–1,5N/mm² efter
ca 3 dagar. Kontrollera den färdig-
putsade ytan genom att knacka
med en liten hammare så att inte
”bom”-ljud förekommer (detta ska
ske tidigast 3 dagar efter applicering
eller innan applicering av tätskikt).
Förekommer ”bom”-ljud kan ytorna
behöva drag prövas för att säkerställa
att inget gått fel.

Avjämning av övriga vertikala ytor 
(kringutrymmen).

Vertikala ytor kan vid behov 
avjämnas genom att applicera Sopro 
GD 749 / Sopro HE 449 som vidhäftare. 
Använd sedan Sopro RAM 3 (454) för 
avjämning av ytorna i lagtjocklekar upp 
till max 20 mm i ett påslag. Eventuella 
putsbanor eller liknande ska avlägsnas 
och fyllas i.

Sopro RAM 3 är plattsätt-
ningsbar efter 2 timmar samt tät-
skikten Sopro TDS 823 och Sopro
DSF 623 kan även dessa appliceras
efter 2 timmar.

Vidhäftningen för Sopro RAM 3 
ska vara 1,0–1,5N/mm² efter ca 3
dagar. Kontrollera den färdigputsade
ytan genom att knacka med en liten
hammare så att inte ”bom”-ljud före-
kommer (detta ska ske tidigast 3
dagar efter applicering eller innan
applicering av tätskikt). Förekommer
”bom”-ljud kan ytorna behöva drag
prövas för att säkerställa att inget 
gått fel.

 

Avjämning av horisontella ytor 
(slipsatser, pågjutningar, formning av 
rundade krön, rännor och liknande).

Horisontella ytor kan med fördel
avjämnas med snabbhärdande Sopro 
Rapidur M5 med tjocklekar överstigan-
de 20 mm. Sopro Rapidur M5 applice-
ras vått i vått med Sopro’s No.1(400) 
fästmassa. 

Notera att Sopro Rapidur M5
endast kräver 24 timmar för härdning
innan nästa moment till skillnad från
traditionella bruk som kräver minst
28 dygn. Som egenkontroll för Sopro
Rapidur M5 ska hela den färdigsli-
pade ytan kontrolleras genom att
knacka med en liten hammare så 
attinte ”bom”-ljud förekommer
(detta skall ske innan applicering av 
tätskikt). 

Finspackla ytan på Sopro Rapidur 
M5 med Sopro’s No.1 (400) innan
tätskiktet appliceras. Detta för att
undvika små bubblor eller hål då tät-
skiktet appliceras. 

 

Avjämningar

1

A

B

A

B

2

1

A

2

Putsning Sopro SBP 474 inkl. 
härdad Sopro´s No1.

Provdragning av  
ythållfasthet.

Torrbruk Sopro Rapidur M5  
inkl. Sopro´s No1 vått i vått.
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Sopro EPG 522 Epoxiprimer
Vidhäftningsskikt för slipsats i fast kontakt 
med extremt goda egenskaper. Kan även 
appliceras ”vått i vått” med den fortfarande 
fuktiga slipsatsen för att bygga tjockare skikt.

Sopro Rapidur® B5/M5
Snabbcement för framställning 
av ett snabbt gång- och fog-
bart betonggolv

Sopro Rapidur® B5/M5
Snabbcement för betonggolv  
för framställning av ett snabbhär-
dande bruk när det krävs ett tjockt 
skikt vid utformningen av poolens 
svalpområde

Cementbaserat tätskikt  
Sopro TDS 823

För tätning av poolstommen när poolen skall fyllas  
med normalt badvatten

Sopro PU-FD 570/571 
tkikstäT 

Polyuretanhartsbaserat 
 ksimek göh dem tkikstät 

beständighet

Sopro’s No.1 S1  
Flexibel fästmassa
Flexibel, cementbaserad tunnbädds-
fästmassa för sättning och läggning 
av keramiska beläggningar med 

nedotem sgninmillebbud

Sopro’s No.1 S1  
Flexibel fästmassa
Flexibel, cementbaserad tunn-
bäddsfästmassa för keramiska 
beläggningar i alla övriga om-
råden i simhallen

Sopro DBE 500 Epoxi-
fästmassa för tunnbädd
Epoxibaserad tunnbäddsfäst-
massa för läggning av den 
keramiska beläggningen när 
poolen skall fyllas med aggres-
sivt badvatten (termalvatten)

Sopro Sanitärsilikon
Elastiskt fogmassa för 
rörelsefogar i keramiska 
beläggningar

Sopro FEP+
assamgofixopE 

För sättning, läggning och 
fogning av glasmosaik

Sopro Rapidur ® B5/M5 Bruks-
golv/slipsats med golvvärme 
Bruksgolv med golvvärme framställt 
med Sopro Rapidur® B5, baserat på 
snabbcement för korta byggtider

Sopro Titec+
Högstabil cementbunden 

  gningof röf assamgoflaiceps 
av keramiska beläggningar 

nettav rednu 

Sopro Titec+
Högstabil specialfog-
massa för plattsatta 
ytor med hård belast-
ning och konstant 
fuktighet

Kapillärbrytning
Kapillärbrytande skikt framställt med Sopro EPG 522 
Epoxi primer och Sopro KQS 607 Kristallkvartssand 
+ Sopro QS 511. Sopro DBE 500 används till 
mindre områden som kapillärtätning. 

Sopro‘s No.1 S1  
Flexibel fästmassa
Tandspacklad yta av Sopro‘s 
No.1 ger bra grepp för efter-
följande utformning av pools-
tommen

Sopro FEP+  
Epoxifogmassa
För fogning av keramiska 

 ,nettav rednu ragninggäleb 
när poolen skall fyllas med 
badvatten (termalvatten) som 
angriper bruket eller när glas-
mosaik skall läggas och fogas

Sopro GD 749 Primer
Primer för förbehandling 
av betongunderlaget för 
efterföljande arbetssteg

Sopro SBP 474 Simhallsputs
Hydrauliskt härdande spackelmassa speciellt an-
passad för kraven under vatten. För utformning 
av poolstommen för efterföljande plattläggning/-
sättning eller för cementbaserat tätskikt på otät 
poolstomme

Skvalpränna typ  
”Wiesbaden”

Skvalpränna  
i „finsk” stil
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Sopro EPG 522 Epoxiprimer
Vidhäftningsskikt för slipsats i fast kontakt 
med extremt goda egenskaper. Kan även 
appliceras ”vått i vått” med den fortfarande 
fuktiga slipsatsen för att bygga tjockare skikt.

Sopro Rapidur® B5/M5
Snabbcement för framställning 
av ett snabbt gång- och fog-
bart betonggolv

Sopro Rapidur® B5/M5
Snabbcement för betonggolv  
för framställning av ett snabbhär-
dande bruk när det krävs ett tjockt 
skikt vid utformningen av poolens 
svalpområde

Cementbaserat tätskikt  
Sopro TDS 823

För tätning av poolstommen när poolen skall fyllas  
med normalt badvatten

Sopro PU-FD 570/571 
tkikstäT 

Polyuretanhartsbaserat 
 ksimek göh dem tkikstät 

beständighet

Sopro’s No.1 S1  
Flexibel fästmassa
Flexibel, cementbaserad tunnbädds-
fästmassa för sättning och läggning 
av keramiska beläggningar med 

nedotem sgninmillebbud

Sopro’s No.1 S1  
Flexibel fästmassa
Flexibel, cementbaserad tunn-
bäddsfästmassa för keramiska 
beläggningar i alla övriga om-
råden i simhallen

Sopro DBE 500 Epoxi-
fästmassa för tunnbädd
Epoxibaserad tunnbäddsfäst-
massa för läggning av den 
keramiska beläggningen när 
poolen skall fyllas med aggres-
sivt badvatten (termalvatten)

Sopro Sanitärsilikon
Elastiskt fogmassa för 
rörelsefogar i keramiska 
beläggningar

Sopro FEP+
assamgofixopE 

För sättning, läggning och 
fogning av glasmosaik

Sopro Rapidur ® B5/M5 Bruks-
golv/slipsats med golvvärme 
Bruksgolv med golvvärme framställt 
med Sopro Rapidur® B5, baserat på 
snabbcement för korta byggtider

Sopro Titec+
Högstabil cementbunden 

  gningof röf assamgoflaiceps 
av keramiska beläggningar 

nettav rednu 

Sopro Titec+
Högstabil specialfog-
massa för plattsatta 
ytor med hård belast-
ning och konstant 
fuktighet

Kapillärbrytning
Kapillärbrytande skikt framställt med Sopro EPG 522 
Epoxi primer och Sopro KQS 607 Kristallkvartssand 
+ Sopro QS 511. Sopro DBE 500 används till 
mindre områden som kapillärtätning. 

Sopro‘s No.1 S1  
Flexibel fästmassa
Tandspacklad yta av Sopro‘s 
No.1 ger bra grepp för efter-
följande utformning av pools-
tommen

Sopro FEP+  
Epoxifogmassa
För fogning av keramiska 

 ,nettav rednu ragninggäleb 
när poolen skall fyllas med 
badvatten (termalvatten) som 
angriper bruket eller när glas-
mosaik skall läggas och fogas

Sopro GD 749 Primer
Primer för förbehandling 
av betongunderlaget för 
efterföljande arbetssteg

Sopro SBP 474 Simhallsputs
Hydrauliskt härdande spackelmassa speciellt an-
passad för kraven under vatten. För utformning 
av poolstommen för efterföljande plattläggning/-
sättning eller för cementbaserat tätskikt på otät 
poolstomme

Skvalpränna typ  
”Wiesbaden”

Skvalpränna  
i „finsk” stil
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Kapillärtätningar
Samtliga genomföringar och ingjutningsgods

ska vara tillverkade av PVC alternativt rostfritt stål SS-
EN1.4404 (V4A/316L). Andra material likt PE, PP eller 
ABS-plaster är inte tillåtna att användas då det inte går 
att skapa en tillräcklig kemisk limförankring mot dessa 
för att garantera att de blir täta. Varje genomföring 
ska vara försedd med limfläns med minsta bredd om 
50 mm. Generellt gäller att rugga upp flänsens yta 
måttligt och att rengöra den från fett och damm med 
kemiskt ren aceton. Applicera sedan produkter angivna 
i respektive detaljskiss. Varje genomföring i tätskiktet 
bör ha en detaljskiss som visar alla ingående produkter 
och dess placering i konstruktionen. Detaljskisser erhålls 
av Sopro´s tekniska service. teknik@kakelspecialisten.se

Vid avsaknad av limfläns utförs den kapillär-
brytande gjutningen genom att betongen runt
genomföringen avlägsnas ca 30–50 mm djupt och
50–120 mm brett. De metall partier som görs
synliga får ej utsättas för värme alstrande genom-
slipning, dock ska metallen eller pvc-materialet göras
mycket noggrant rent. Genomföringen skall
även avfettas med aceton. Detaljskissen visar vilka
material som ska användas för att uppnå en kapillär-
brytande funktion. Ett smart val är att göra urspa-
ningen redan vid gjuttillfället genom att sätta en
ursparningskropp runt genomförningen.

Kontrollpunkt:

• Kontrolldokument kapillärbrytning.
• Detaljskiss.

1

A

Bräddavlopp förberett med 
Sopro EPG 522 + QS 511.
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Kapillärbrytningsmassa tillverkas på plats efter recept för den aktuella 
gjutningen. Massan fylls i formen så att den sluter tätt runt genomföringen.

Farsta Simhall – Stockholm.

Detaljritning. Detaljritning.

Påfyllning av Sopro KQS 
607 enligt recept.

Påfyllning av Sopro QS 
507 enligt recept.

Proffstips! Lägg ett snöre runt genom-
föringen så kan du hjälpa luften att 
komma ut genom att dra snöret fram 
och tillbaka.

Massan hälls sedan i formen som 
ska fyllas och säkerställer full 
kapillärbrytning.

Tätad rörge-
nomföring

43

21
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Tätskikt
Applicera hela poolen med minst tre lager tätskikt

Sopro TDS 823 med minsta tjocklek om 2,5 mm vid 
tryckande vatten och 2 lager om totalt 2,0 mm vid 
ytor som utsätts för vattenspill (kringliggande ytor). 
Vid genomföringar, vinklar, hörn och övergångar 
mellan olika underlagsmaterial ska förstärkning 
med Sopro AR 562 (armeringsnät) utföras som 
sedan bäddas in i sin helhet med tätskiktet. Vinklar 
där eftergjutningar skett, eller vid övergångar mel-
lan flytande golv till fasta konstruktioner, murblock 
och liknande, ska dessa förseglas med Sopro DBF 
438 enligt dilatationsprincip.

Tätskiktet ska sedan härda i minst 3 dygn. Efter det 
att applicering är klar rekommenderar vi att test av 
lagtjocklek utförs i samband med en visuell inspek-
tion av tätskiktet (utförs av utförande hantverkare 
och arbetsledare). Vid denna inspektion ska varje 
liten avvikelse som upptäcks som t ex hål eller por 
förseglas innan tätskiktet kan anses vara färdigt.

Tätskiktet appliceras genom att massan påförs
den förbehandlade ytan med 4–6 mm fixkam
som sedan slätas med bredspackel. Mellan de
torra lagren ska ytan slipas med karborud-
dumsten så att ytan är slät inför nästkomman-
de lager av tätskikt. Vid små ytor och i hörn
kan/ska pensel användas för att uppnå ca
1 mm tätskikt/lager.

Kontrollpunkt:
• Kontrolldokument Tätskikt Sopro TDS 823.
• Detaljskiss.

1

A

Provning av tätskikts-
tjocklek görs efter 3 
dagar genom mätning 
av tätskiktets tjocklek 
som skurits ut.  
Tätskiktet ska i pool 
vara >2,5 mm.
Vid återställning av  
tätskikt så slipas 
kanten ner (fasas) 
för att få en stor 
vidhäftningsyta mellan 
gammalt och nytt 
tätskikt.

Provbit av tätskikt.

Massan påförs med tandad spackel 
och slätas med bredspackel så att 
rätt mängd erhålls. 
Rönneberga kursgård – Stockholm.

Tätad pool.

Mätning av tätskiktets tjocklek.
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Täthetstest
Vi rekommenderar att täthetstest utförs och att 
bassängen fylls med klorerat vatten så snart tät-
skiktet har härdat klart. Genom att utföra denna 
åtgärd säkerställs att eventuella otätheter upptäcks 
och tryggheten ökar för alla inblandade.

Provfyllningen ska utföras enligt rekommenda-
tionerna för fyllning respektive tömning (se sid 
18) och pågå i fyllt läge i 10 dagar. Under de 10 
dagarna ska poolen och kringområden observeras 
noggrant. Vattennivån mäts vid testets början och 
slut för att se hur mycket vatten som avgått. Om 
temperatur på vatten och luft noteras dagligen 
samt luftens RF% så kan vi ge en bedömning om 
det föreligger risk för läckage p g a onaturligt hög 
avgång av vatten (vattennivån minskar normalt sett 
under provtiden p g a avdunstning).

Efter tömning ska tätskiktet synas noggrant. Mörka 
områden i tätskiktet indikerar läckage och ska 
avlägsnas och göras om efter uttorkning.

Kronobergsbadet – Stockholm.

Rönneberga kursgård – Stockholm.

Sports club Frankfurt.
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Plattsättning
För applicering av plattor på golv-

och väggytor rekommenderar vi 
Sopro’s No.1 (400). Applicering ska 
ske med dubbellimningsteknik då ytan 
förväntas utsättas för vattentryck eller 
kontinuerligt vattenspill (i pooler eller 
där golven förväntas vara våta större 
delen av tiden). Dubbellimningstek-
niken ska leda till att full täckning 
(>95 % täckt yta) uppnås mellan den 
keramiska plattan och tätskiktet. 

Montering av mosaik på botten
och väggytor finns 2 val: 
i. Sopro’s No.1 vit (996) med tillsatts 
av Sopro FD 447 i blandningsvattnet 
(6–6,5 liter vatten + 2,5 kg FD 447). 
ii. Sopro FEP+ på gångytor och i 
grunda områden (<0,8m).

Vid sättning av olika kantrännor 
bör du kontakta Sopro´s tekniska 
service.

Fogning utförs med Sopro 
Titec plus (om inte annat anges i 
detaljskisser). Denna fogmassa kan 
användas då inte vattnet är aggres-
sivt mot cementbaserade produkter. 
Den cementbaserade fogen Sopro 
Titec+ fungerar utan anmärkning i 
bassäng om Ph-värdet i vattnet hålls 

över Ph7. Om risk för att Ph värdet kan 
variera under 7 (sur lösning) så kan 
Sopro FEP+ vara aktuell, detsamma 
gäller för vattnets hårdhet °dH-värde 
(<13-14°dH). Zoner utsatta för luft/vat-
tenväxling kan även vara aktuella för 
Sopro FEP+ men är inget krav.

Glasmosaik bör fogas med Sopro
FEP+ för bästa resultat.

Golv- och väggvinklar samt rörelse-
och dilatationsfogar var fjärde meter 
fylls med Sopro Sanitärsilikon enligt 
detalj skiss. Eventuell fästmassa i 
fogen skrapas ur. Innan applicering av 
silikonfogen ska fogen bottnas med 
bottningslist/bottningstejp.

Kontrolldokument:
• Avvikelserapport.

1

2

3

4

5

6

Kronobergsbadet – Stockholm.

Munktellsbadet – 
Eskilstuna.

Tyresö Aquarena – 
Stockholm.
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Pool med ”Overflow” kant på alla 
sidor. Mosaik från Appiani. 
Privat pool – Stockholm.

Vid mosaiksättning sker fulltäck-
ning med automatik. Full täckning 
av fästmassa mellan tätskikt och 
keramik är ett krav. Vid större plat-
tor räknas full täckning vara att mer 
än 95% av plattans baksida är täckt 
med fästmassa.

Planering av plattsättning är av stor 
vikt för det färdiga resultatet.
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Tidsangivelser för fyllning respektive 
tömning av keramiskt beklädd bassäng

Vattenkvalité

Lämplig vattenkvalité för en keramisk installation och 
cement baserade tätskikt, fäst och fog i bassänger:

pH värdet ska ligga mellan 7,0–7,5. Vattnets hårdhet bör 
ligga mellan 7–14°dH.

Dessa två värden är ett förhållande som bör harmonisera. 
Det är extremt svårt att hela tiden ha en vattenkvalité som är 
i balans, därför behövs en buffert som kan ta upp eventuella 
svängningar i pH värdet. Ett pH värde under 7,0 i kombi-
nation med ett mjukt vatten (<7°dH) skapar snabbt skador 
på de cementbaserade produkterna i installationen, ett pH- 
värde på <7,0 i kombination med ett högt °dH-värde har inte 
samma aggressivitet. Likaså kan ett högt pH och hårt vatten 
(högt °dH) skapa kalkavlagringar på keramik och fogar vilket 
skapar mer rengöring.

Vi rekommenderar att alltid låta Sopro´s tekniska service ge 
ett utlåtande om det tilltänkta påfyllnadsvattnets kemiska 
kvalité (vattenprov/analys) och ge eventuella rekommenda-
tioner för justering. Ämnen som bör finnas med i en sådan 
analys är dH°-värde, sulfatmängd, magnesiummängd, löst 
koldioxidmängd (kolsyra) m m.

Fyllning

Fyllning av en keramiskt beklädd bassäng bör ske med ett 
jämnt flöde i en hastighet om 30 min/cm (d) tills ca 20 % av 
djupet (d) är fyllt. Därefter kan hastigheten höjas till ca 20 
min/cm (d). Påfyllningsvattnet bör hålla en temperatur som 
motsvarar den på väggar och golv i bassängen. Maximalt 
+-10°K tillåts påfyllnadsvattnet gentemot stommens (kera-
mik, tätskikt, betong) temperatur. Är temperaturskillnaden 
större än så ska påfyllningshastigheten sänkas förhållan-
devis till ca 1 cm/timme eller långsammare. Det påfyllande 
vattnet bör behandlas så att inte algtillväxt kan uppstå 
under fyllnadstiden. Exempel: Att fylla en pool med 
måtten 4X8 m och 140 cm djup tar drygt 2 dygn.

Tömning

Tömning av en keramiskt beklädd bassäng ska ske med ett 
jämnt flöde i en hastighet om ca 20 min/cm (3 cm/timme) 
tills det återstår ca 20% av djupet, då ska hastigheten sänkas 
till ca 30 min/cm (2 cm/timme). Poolen ska inte stå torr så 
länge att bruk och betong tillåts torka ut helt (om tätskikt 
saknas). Då tätskikt och rörelsefogar finns installerade 
behöver bassängen inte hållas fuktig under reparations/ren-
göringstiden. Tömning av bassäng får ej ske då minusgrader 
råder då fritt vatten bakom keramiken kan frysa.  
Exempel: Att tömma en pool med måtten 4X8 m och 
140 cm djup tar drygt 2 dygn.

Vattenbehandling

Som en generell regel för att minimera olika former av 
mikrobiologisk attack krävs klorering av poolvattnet. Den 
specificerade proportionen av aktivt fritt klor vid temperatu-
rer under +35°C är 0.4–0.6 mg/l eller i fråga om varmvatten 
>+35°C (typ bubbelbad +37-40°C), 0.8–1.0 mg/l.

Pahlén mätutrustning.

Pahlén klormätare.

Privat pool – Stockholm.

Pahlén chocklor.



Barnpool gjord med Wedi  
i Sundbybergs simhall.

Unika lösningar
För att bygga pooler med runda former så 
kan man med fördel bygga dessa med hjälp 
av Wedi konceptlösningar. Fördelarna ligger i 
extremt korta byggtider, lätta konstruktioner 
och dess energibesparande egenskaper samt 
materialets obenägenhet att ta åt sig vatten. 
Eftersom materialet har värmebesparande  
(0,036 W/mK) egenskaper så är det i fråga om 
barnpooler ett mycket bra val där temperatu-
ren på vattnet ska ligga runt +32–35°C.

Wedi konceptlösningar är uppbyggt av extru-
derad polystyren som byggs färdigt på fabrik 
enligt ritningar från dig. Materialet delas sedan 
upp för transport till arbetsplatsen och åter-
monteras på plats enligt anvisningar från Wedi. 
Wedi har i samarbete med Sopro Byggkemi 
tagit fram lösningar som säkerställer poolens 
täthet. XPS-material från Wedi kan utformas i 
det oändliga till olika bänkar, trappor, bubbel-
pooler, figurer och andra detaljer.

Fotograf: Per Kristiansen, arkitekt: Urban Design, konstnär: Backa Carin Ivarsdotter,  
leverantör: Kakelspecialisten, entreprenör: Projektbyrån, ue: Interoc.
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Ritning på barnpoolen. Ovan kan 
du se det färdiga resultatet.
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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 certifierat enligt ISO 9001.

KAKELSPECIALISTEN I STOCKHOLM AB

Sockenvägen 289, Box 90285, 120 24 Stockholm

Telefon: 08-686 00 31, Fax: 08-686 01 68

E-post: teknik@kakelspecialisten.se

www.kakelspecialisten.se




