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Underlagskonstruktion 

(Betong) – egenskaper och funktion Alla konstruktioner för pooler och bassänger utförs i 

platsgjuten betong och ska vara dimensionerade utifrån gällande exponeringsklasser i 

SS-EN 206-1. 

Betongkonstruktionen ska säkerställa att vattentäthetskraven uppfylls enligt CBI:s 

rekommendationer och alla genomföringar utförs med ingjutningsfläns enligt CBI. 

Samtliga infästningsdetaljer ska vara fast förankrade med för ändamålet av respektive 

materialtillverkare godkänt material och vara inritade på handling. 

Typ av material ska anges. 

För att säkerställa att konstruktionens vattentäthetskrav uppnås bör bassängen 

provtryckas innan tätskikts- och plattsättningsarbete påbörjas enligt tillverkarens 

anvisning om tillverkaren inte anger annat. 

För nyproducerade bassänger är en viktig förutsättning att bassängen gjuts i betong med 

tillräckligt motstånd mot vatteninträngning. 

Betongen ska härda och torka tills den relativa fuktigheten underskrider 85 % på 

ekvivalent mätdjup. 

Den relativa fuktigheten mäts genom borrhål i betongen. 

Vid enkelsidig uttorkning motsvarar detta 40 % av betongens tjocklek Vid dubbelsidig 

uttorkning motsvarar det 20 % av betongens tjocklek. 

Borrhålet utförs ned till ekvivalent mätdjup i betongen. 

Vanligtvis räknar man med att en betongkonstruktion bör härda 6 månader innan 

plattsättning kan påbörjas. 

Undantag för viss typ av betong som enligt tillverkare har kortare härdningstid kan 

förekomma.

Putsning på bassängväggar och golv – egenskaper och funktion putsning enligt 

anvisningar från aktuell tillverkare/leverantör och i samråd med tillverkare av 

tätskiktssystemet.

Tätskiktssystem ( Typ PCI 8000 )

– egenskaper och funktion tätskiktssystem som utförs med tätslamma ska vara provade 

och CE-märkta enligt EN 14891. 

Alternativa typer av tätskiktssystem förekommer. 

Dessa ska ha verifierade egenskaper i enlighet med kravelementen EN 14891. 

Tätslamman ger följande fördelar: Mikrosprickor som ofta uppstår i en betongkonstruktion 

överbryggas. 

Det förhindrar att vatten tränger in i betongen och lakar ut kalk och salter som kan 

förorsaka utfällningar i fogar och på plattor. 

Tätskiktet förhindrar och fördröjer också att klorider tränger in i betongen och förorsakar 

korrosionsskador på armering. 

Det förbättrar upptagning av rörelser som uppkommer i betongen efter härdningstiden 

och överförs inte direkt till den keramiska konstruktionen. 

Observera att tätslamman inte tätar en otät betongkonstruktion.
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Kapillärbrytare och infästningsdetaljer 

- utförande tätning av genomföringar utförs enligt tillverkarens anvisningar och det ska 

ingå i tätskiktssystemet. 

Exempel på utförande av kapillärbrytare, se figur 6, 7,8, 9 och 10. 

Typ av tätning för genomföringar väljs enligt tätskiktstillverkarens anvisningar. 

Genomföringar av pvc utan mjukgörare, eller av rostfritt stål, kan användas där anslutning 

mot tätskikt ska utföras. 

Tätskiktstillverkarens anvisningar om vidhäftning mot betong, metall- och plastytor ska 

följas. Vid förankring av installationer ska gjutning utföras med expanderande bruk enligt 

tillverkarens anvisningar. 

Där behov av eftermontering förekommer ska denna utföras enligt tätskiktstillverkarens 

anvisningar för att uppfylla täthetskravet. 

En bra tumregel är att utföra Kapillärbrytare med djup på ca 30 mm och bredd ca 50 mm. 

Observera att dessa typlösningar endast hanterar förmonterade ingjutningsdetaljer. 

Detaljerna måste vara täta i sig själva och avsedda för ändamålet.
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Underlagspreparering

– utförande 

•  För att avlägsna rester av formolja och andra vidhäftningshämmande material 

före putsning, lagning och porspackling, ska betongkonstruktionerna fräsas, 

torrblästras, slipas alternativt högtrycksblästras med vatten med lägst tryck 500 BAR

Putsning på bassängväggar

- utförande 

•  Tillverkarens anvisningar gällande puts-/brukstjocklek samt material val ska alltid följas 

•  Säkerställ att betongen har fullgod betongkvalitet 

och att inga sprickor överstigande 0,2 mm finns i konstruktionen 

•  Om ytan är i behov av ytavjämning ska denna utföras med puts eller        

lagningsbruk enligt tillverkarens/leverantörens anvisningar 

•  Alla lösa rester ska avlägsnas 

•  Underlaget slammas vid behov med av tillverkaren/leverantören       

rekommenderad vidhäftningsslamma likaså pågjutning/justering av bassängkanter  

•  Alla lösa rester avlägsnas 

•  Pågjutning utförs med reparationsbruk/lagningsbruk enligt tillverkarens anvisning

Bassängbotten 

- egenskaper och funktion 

Eventuell pågjutning/avjämning ska utföras med lågalkaliska produkter för fast förankring 

mot underlaget enligt tillverkare. 

Halkdämpning – barfota trafik

Golv i en badanläggning har större eller mindre halkrisk med tanke på förekomst av stora 

mängder vatten med inslag av tvål, schampo och liknande produkter. 

Halkdämpning, ABC-klass, vattenbegjutna barfotagolv väljs enligt nedanstående 

rekommendationer.

ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta.

Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv med barfotatrafik i 

simhallar, poolområden, duschrum och andra utrymmen med liknande förutsättningar.
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Allmänt 

– ombyggnad/renovering 

Särskilt vid renovering kan situationer uppstå då generella regler inte alltid kan tillämpas i sin 

helhet utan speciella lösningar skapas med hänsyn till omständigheterna på platsen. 

Sådana lösningar bör endast göras efter överenskommelse mellan entreprenör, projektör och 

beställare samt efter samråd med producent/leverantör. 

Alla avvikelser ska dokumenteras. 

Innan bedömning av åtgärder vid renovering av befintliga bassänger ska följande genomföras. 

•  Betongkvalité, betonghållfasthet samt konstruktion ska verifieras och säkerställas. 

•  Om betonghållfasthet inte kan identifieras och säkerställas ska ett borr- prov tas 

i den betongkonstruktion som ansluter till bassängen. 

•  Provtryckning av befintliga rör ska utföras. 

•  Infästning- och ingjutningsdetaljer ska kontrolleras avseende fast förankring och skick. 

•  Rester av tidigare membranisolering av kallasfalt ska avlägsnas för att 

vidhäftning för kommande bruk-/putsskikt ska kunna säkerställas

Lagning av mindre skador och porspackling 

•  Fullständig utredning av orsak till skador ska göras 

•  Alla synliga genomgående sprickor ska bedömas i förväg och injekteras 

•  Korrosionsskadade armeringsjärn och ståldetaljer ska friläggas helt 

•  Alla lösa rester ska avlägsnas 

•  Metalldetaljer som formstag och armeringsjärn förbehandlas med korrosionsskyddande                          

slamningsbruk eller enligt tillverkarens/leverantörens anvisningar

Badvattnets egenskaper 

Vattenkvalitet bör utredas innan plattsättningsarbete vid en badanläggning påbörjas. 

Typ av vattenkvalitet ska identifieras och godkännas av respektive leverantör/tillverkare att 

användas tillsammans med deras produkter. 

Reningsmetoder av badvattnet omfattas inte av riktlinjerna. 

Lämplig vattenkvalité för bassängvatten vid cementbaserade tätskikt och fäst- och fogmassor 

Lämplig vattenkvalité för bassängvatten vid cementbaserade tätskikt och fäst- och fogmassor.

Om vattnet inte håller den angivna pH-balansen kan det bryta ner cementbaserade produkter, 

tätslamma, cementbruk, fästmassa och fog.     

•  Är pH-värdet för högt (alkaliskt), kan mineralavlagringar bildas på plattor och fogar i   

vattenlinjen och i övriga delar av bassängen.

•  Är pH-värdet för lågt (surt) uppstår en radering av cementbaserade material. 

Detta innebär att kalcium löses upp och transporteras ut ur de porösa fogarna. 

Fogmassan blir grov och kan förstöras helt. 

Om inte vattenkvalité enligt ovanstående uppfylls ska annan typ än cementbaserade, t.ex. 

reaktionsbundna tätskikt, fäst- och fogmassor användas. 

Hänsyn ska tas till reningsmetod och eventuella tillsatser för mineralbad vid val av 

tätskiktssystem.
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Terapibad/Rehab 

För terapi-/rehab finns särskilda krav avseende bassängutformning, vattentemperatur och 

tillhörande installationer. Dessa omfattas ej av riktlinjerna.

Undervisningsbassäng 

Rekommenderad yta: 70 – 100 m2. 

Rekommenderat vattendjup: 0.6 – 0.9 m.

Rekommenderad takhöjd: ≥ 3 m.

Plaskbassäng för små barn 

Rekommenderad yta: 4 m2. 

Rekommenderat vattendjup: 0.2 – 0.4 m. 

Rekommenderad takhöjd: ≥ 3 m.

Varmvattenbad 

Bad som i drift har vattentemperatur >30 °C

Saltvattenbad 

Bad med vatten som innehåller salt.

Träningsbassäng 

Bassäng som inte uppfyller kraven för tävlingsbassänger.

Tävlingsbassänger 

– 50m, 25m och hoppbassäng 

För tävlingsbassänger finns krav på bassängens utformning och färger.

Ytterligare krav finns angivna på svenska simförbundet www.simarena.se och SKL:s ”Måttbok”. 

Krav på underlagets halkdämpande egenskaper behandlas i kap. 

Mätning sker horisontellt. 

Kant för vattenlinje ±2mm, dvs den totala avvikelsen får vara max 2mm.

Toleranser avseende mått 

50m bassäng + 0.03 (<50 m är inte godkänt) 

25m bassäng + 0.02 (<25 m är inte godkänt) 

Observera att dessa mått inkluderar målplattor för tidtagning.

Storlek på bansiffran: 

50m bassäng H > 0.15 m 

25m bassäng H > 0.12 m

Linjebredd Linjebredd 0.2 m – 0.3 m
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Pooler

1. Man börjar täta skvalp rännor,

Vinklar och hörn

Vägg/väggvinkel

Golv/väggvinkel

Inner och ytterhörn monteras

2. Sedan bredspacklar man ut Seccoral

Gärna i 2-3 skikt för att undvika lufthål.

3. Kvalitetssäkra genom att skära ut en bit

och mät tjockleken på Seccoralen

2,5 mm tjock = 3,2 kg / m²

Alltid tätskikt i pool…

PCI Seccoral 2k Rapid

PCI Pecitape

PCI Nanocrete

PCI Repahaft

PCI Pecitape

PCI Pecitape

PCI Seccoral 2k Rapid

1. Lampor och stoser samt dyser

skall tätas enlig nästa sida
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Pooler

1. Silcofug E

2. Keramisk platta

3. FT klebermörtel + Lastoflex

4. Pecitape 42,5x42,5

5. Seccoral 2K rapid

6. Epoxigrund 390

Durapox NT plus, ytan sandas

7.  Nanocrete

1. Silcofug E

2. Keramisk platta

3. FT klebermörtel + Lastoflex

4. Pecitape 42,5x42,5

5. Seccoral 2K rapid

6. Epoxigrund 390

Durapox NT plus, ytan sandas

7.  Nanocrete
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Pooler

Klinker som ytmateriak i pool

Fästmassa :

PCI FT klebermörtel + Lastoflex

Plattorna skall dubbellimmas

Fogmassa :

Durafug NT Plus

Eller

Durapox NT plus

Beroende av vattenkvalitet och 

rörelser i vattnet

Mosaik som ytmaterial i pool

Fästmassa :

PCI Nanoligth white

Alternativt Epoxi

Durapox NT

Mosaik arken monteras med ett brätte

För att bli plana och släta

Fogmassa :

Durapox NT Plus

PCI FT klebermörtel + 

Lastoflex

PCI Seccoral 2k Rapid

PCI Nanocrete

PCI Nanolight white

PCI Durapox NT

PCI Durapox premium
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Pooler

1. Silcofug E

2. Vägg/Väggvinkel

3. Golv/väggvinkel

4. Runt inkommande installationer

PCI Silcofug E

PCI Silcofug E

PCI Repahaft

PCI Nanocrete
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Pooler

För att avlägsna rester av formolja och andra vidhäftningshämmande material 

före putsning, lagning och porspackling, ska betongkonstruktionerna fräsas, 

torrblästras, slipas alternativt högtrycks blästras med vatten med lägst tryck 500 BAR

Eventuella luft fickor i betongen som uppstått vid form gjutningen exponeras 

och kan då fyllas igen för bästa vidhäftning.
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Pooler

1. Betong

2. Vidhäftare

3. Avjämningsbruk

4. Membran UNI EN 14891

5. Fästmassa

6. Klinkerplatta

7. Försegling

8. Bottningslist

9. Tätning

10. Avjämningsbruk

11. kapillärbrytande skikt

12. Gummiplatta

13. Fogval
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Pooler
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Pooler
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Pooler
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Pooler



16

Pooler

Vattenkvalitet pool och bassäng med cement baserade tätskikt.

Badvattnets egenskaper Vattenkvalitet bör utredas innan plattsättningsarbete vid en 

badanläggning påbörjas.  

Typ av vattenkvalitet ska identifieras och godkännas av respektive 

leverantör/tillverkare att användas tillsammans med deras produkter. 

Lämplig vattenkvalité för bassängvatten vid cementbaserade tätskikt och fäst- och 

fogmassor. 

Om vattnet inte håller den angivna pH-balansen kan det bryta ner cementbaserade 

produkter, tätslamma, cementbruk, fästmassa och fog. 

Är pH-värdet för högt (alkaliskt), över 7 i pH värde

kan mineralavlagringar bildas på plattor och fogar i vattenlinjen och i övriga delar av 

bassängen. 

Högt pH-värde (basiskt vatten) ger:

– sämre klordesinfektion

– hudirritation

– kalkutfällning

– grumlighet

Är pH-värdet för lågt (surt) under 7 i pH värde

uppstår en radering av cementbaserade material. 

Detta innebär att kalcium löses upp och transporteras ut ur de porösa fogarna.

Fogmassan blir grov och kan förstöras helt. 

Lågt pH-värde (surt vatten) ger:

– aggressivt vatten, vilket skadar b.la poolens maskinella komponenter

– irriterade ögon och slemhinnor

– skador på poolduk / tätskikt

Är pH-värdet fel kan det styras med följande

- pH-värdet sänks med pH-minus (natriumbisulfat) 

- pH- värdet höjs med pH-plus (natriumkarbonat).

Lämplig Vattenkvalitet i pool, bassäng med cementbaserade tätskikt.

PH – Värde mellan 7,2 - 7,6      ( 7,4 pH värde är optimalt )

Hårdhetsgrad › 5dHº

Sulfatmängd ‹ 600 mg/L

Magnesium mängd ‹ 1000 mg/L

Löst koldioxidmängd ( kolsyra ) ‹ 40mg/L
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Pooler

Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt.

Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra

(snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). 

Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit 

(flytande).

Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det 

fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. 

Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. 

Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritation på ögon 

och slemhinnor. 

Bundet klor reduceras genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. 

Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en 

utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. 

badfrekvens, vattentemperatur, solljus och pool storlek. 

För att mäta klorhalten används testset / fotometer. 

De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala 

kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.

Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen.

Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) inträffar klorblockering, 

vilket gör kloret verkningslöst. 

Inträffar klorblockering luktar vattnet illa, klorlukten blir stark och vattnet grumligt. 

Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.

Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. 

Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 30-50 ppm (mg/l).

Riktvärden från Folkhälsomyndigheten vid pH-värde 7,4 och pooltemperatur upp till 35°C:

Generellt krävs klorering för att minimera mikrobiologisk attack.

Pool generell klortotalsumma 0,3 – 0,6 mg/L

Bubbelbad generell klortotalsumma 0,7 – 1,0 mg/L

Pahlén AB

Vallentunavägen 401

194 27 Upplands Väsby

EUROWATER AB

Wadmans Linje 8

SE-561 33 Huskvarna


