
* 1. Jak odpowiednio osadzić basen?

* *  W  wcześniej  wyznaczonym  miejscu  należy  wykopać  dół  o  głębokości 
odpowiadającej  głębokości  basenu,  ważne  jest  to,   aby  uwzględnić  wylewkę, 
styropian, opiankowanie, kołnierz wystający ponad poziom zerowy gruntu; 

* Wielkość  wykopu należy  powiększyć  o  ok.20  cm.  od  niecki  basenowej  z  każdej 
strony. 

* * Na dnie wykopu należy zrobić betonową wylewkę (beton klasy B20) o grubości  
10-15  cm.  Wylewkę  można  zazbroić  siatką  z  drutu  Ø  6-8  mm.
Na wylewce trzeba ułożyć twardy styropian o grubości 2-5 cm, natomiast mniejsze 
baseny  (do  6  m.  długości  można  osadzić  na  wypoziomowanej  i  dobrze  ubitej 
podsypce piaskowo-betonowej).

* * W przygotowany dół wkładamy basen.

* * Należy nalać do basenu ok 20 cm. wody.

* *  Następnie  powinno  się  obsypać  boki  basenu  suchą  zaprawą  piaskowo- 
cementową 6:1 proporcjonalnie do poziomu wody w basenie; zaprawę polewamy 
wodą, aby w sposób idealny dopasowała się do kształtu basenu.

* * Powtarzamy dwie poprzednie czynności aż do całkowitego napełnienia basenu.

* *  Schody  należy  podmurować  bloczkami  betonowymi,  a  szczelinę  pomiędzy 
schodami trzeba wypełnić pianką bądź zaklinować.

* Uwaga!
* Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby boki basenu miały swój naturalny kształt, 
ponieważ zbyt mocne ubijanie obsypki może spowodować wgniatanie się ścian do 
wewnątrz niecki basenowej, a zbyt luźne obsypanie może sprawić odkształcenie się 
ścian na zewnątrz.

* * Proszę zwrócić  uwagę na poziom wód gruntowych,  ponieważ w przypadku ich 
wysokiego poziomu konieczne jest wykonanie odwodnienie.

*



* 2. Jak właściwie zabezpieczyć basen przed zimą?

* Poniżej  przedstawione  czynności  są  konieczne,  jeśli  basen  ma  poprawnie 
funkcjonować w przyszłym sezonie. 

* *  Należy  zadbać  o  osuszenie  intalacji,  a  także  zabezpieczenie  urządzeń 
technologicznych zalanych wodą.

* *  Glony  i  inne  zabrudzenia  mieszczące  się  na  ścianach   trzeba  usunąć  w  taki  
sposób, by nie przyschły do niecki.

* *  Nie  powinno  się  wypuszczać  całej  wody,  która  wyrównuje  napory  gruntu  na 
basen.

* *  Nieckę  wystarczy  opróżnić  o  ok.  10  cm.  poniżej  poziomu  napełnienia  dysz 
napływowych lub lamp.

* *  Gdy  woda  opadnie  poniżej  poziomu  dysz  napływowych  powinno  się  ustawić 
zawór filtra na pozycję FILTRACJA, a następnie otworzyć zawory dysz napływowych i 
skimmera oraz na chwilę uruchomić pompę tak, aby nadmiar zalegającej wody w 
rurach został wyrzucony do basenu. Następnie zawór filtra ustawiamy na pozycję 
ZAMKNIĘTY i poluzować śrubunki łączące pompę z rurami. 

* *  Rozkręcamy  śrubunki   w  pojemniku  gdzie  znajduje  się  filtracja  ,  żeby  woda 
swobodnie  wypłynęła  z  układu filtracyjnego .  Gdy  instalacja  zostanie  całkowicie 
wysuszona należy wyjąć pompę i schować ją w ciepłym miejscu. Jeśli mają Państwo 
filtr  piaskowy,  zbiornik  z  piaskiem  powinno  się  także  osuszyć  (  w  dolnej  części 
zbiornika znajduje się zawór, który służy do osuszania zbiornika piaskowego).

* * Kolejno, proszę się zaopatrzyć w folię przykrywającą np. zwykłą ogrodniczą, którą 
trzeba przykryć nieckę w ten sposób, aby wszędzie dotykała lustra wody i wznosiła 
się w górę tuż przy ścianach.

* *  Zwijarka  oraz  folia  solarna  powinna  zostać  zdemontowana  i  przeniesiona  w 
bezpieczne miejsce, nienarażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

* * Pompę przeciwprądu należy  zdemontować oraz przenieść w suche miejsce.



* * W przypadku  zadaszeń,  konieczne  jest  to,  aby  pamiętać  o  usuwaniu  pokrywy 
zalegającego śniegu.F


