Egenkontroll för Tec Superflex D2
enligt arbetsanvisning –
plattsättningssystem 5.1.2
Datum

Objektets adress

Beställare

Telefon

Objekt

E-post

Entreprenör

Telefon (arbetsledare)

Ansvarig arbetsledare

E-post (arbetsledare)

Utjämning och lagning av underlag

Sprickor, gjutblåsor, ilagningar och utstockning är åtgärdade med för konstruktionen lämpade
materialval?

Ja/Nej

 

Applicering av tätskikt

Tätning mot genomföringar vid exempelvis dysor, infästningar, lampor, utlopp och skvalprännor
är utförda enl. metod som överensstämmer med Webers angivna detaljanvisningar?

 

Underlaget är förvattnat till lätt fuktigt? Hellre för torrt än för blött innan tätskiktsapplicering kan påbörjas. Obs! Fritt vatten får EJ förekomma.

 

Första skiktet skrapspacklat eller sprutat in för att få rätt täckning och täthet på underlaget?
Minst 1 mm skikttjocklek ( >1.25 kg per m²).
Tec Fiberremsa limmas över alla vinklar med Tec Superflex D2?

 
 

Rörelsefogar ovan bassängkant tätats med min 20 cm breda remsor av Tec Folie, som limmas
i Tec Superflex D2? Remsan skall bilda ett U i rörelsefogen (sk ögla).

 

Andra laget Tec Superflex D2 applicerat och efterslätat till minst 1 mm skikttjocklek
( >1,25 kg per m²) ?

 

Tredje laget Tec Superflex D2 applicerat och efterslätat till minst 1 mm skikttjocklek
( >3.75 kg per m² totalt)?
Det nylagda tätskiktet skyddas mot regn, sol och frost före plattsättning?

 
 

Plattsättning

Plattorna är monterade med för keramiken och tätskiktssystemet rekommenderad
fästmassa?
Plattor större än mosaik är monterade med dubbellimning eller bakstrykning?

Fogning

Hela bassängen har fogats med Xerm 848 Pox?

Xerm 848 Pox har används minst 50 cm från dysor, ingjutningsdetaljer, in- och
utlopp, i hela skvalprännan, på utrymme mellan skvalpränna och bassängkant
samt ner i bassängen till minst 50 cm djup under vattenytan.
Fogning av ytor som inte täcks av föregående två frågor har fogats med Fug 873?
Mjukfogning har utförts enligt konstruktörs anvisning.

 
 
 
 
 
 

Färdiga konstruktionen skyddas mot vatten, sol och frost under minst fyra veckor.

Uppfyllning av bassäng

Den färdiga konstruktionen har i minst 28 dygn från fogning tillåtits härda under gynnsamma
härdningsförhållanden innan fyllning skett?
Fyllning har utförs successivt med förändring av vattenytans läge om max 60 cm/dygn?

 
 

Av arbetsledare undertecknad egenkontroll och arbetsanvisning
med skötselinstruktion har delgivits beställare?

Signatur (ansvarig arbetsledare)

Datum
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