
 
Soltäcken levereras fyrkantiga (runda pooler) eller ovala (ovala pooler) som man klipper till 
själv. 
 
Rund pool: 
 
Mät största diametern på din pool så får man fram radien, med hjälp av radien och ett snöre kan 
man sedan rita runt soltäcket och klippa ut poolens storlek.  
Mät ut centum på soltäcket, bind ett snöre runt en liten spik (lägg en bit kartong mellan spiken 
och soltäcket så det Ej skadas) eller liknande och sätt spiken i centrum.  
Bind fast en tex. en Tuschpenna i andra änden, ställ in måttet (radien) mellan spiken och 
tuschpennan. Rita runt täcket och klipp sedan med sax till täcket. 
 
Lägg soltäcket på poolens yta och finklipp täcket så det ligger an mot vattnets yta runt hela 
poolen. 
 
Soltäcket ska ligga stilla på poolens yta. Normalt ligger det stilla då man gjort urtag för stegen. 
 

 
Tips! Förläng soltäckets livslängd: 
 
Tag bort soltäcket när poolen ska chockklorerars. Klorera gärna på morgonen och lägg tillbaka 
soltäcket på kvällen. Försök hålla ”fritt klor” under 3,0. 
Ovan åtgärd beror på; vid chockkloreringen blir klorgaserna högkoncentrerade under soltäcket 
vilket på sikt förkortar livslängden. 
 
Soltäckets släta sida skall vara upp och således bubblorna ner mot vattnet. När man tar av 
soltäcket lyft upp soltäcket efter att vikit ihop det i poolen. Drar man upp soltäcket så bubblorna 
under släpar mot poolkanten kommer man att punktera bubblorna efter hand. 
 
Placera ”Klorinatorn i ytterkanten i poolen. 
 
Lägger man ”Klorpucken” i ”Skimmern” ska sandfiltret köras dygnet runt, annars blir det hög 
koncentration i ”Skimmern” som i sin tur när pumpen startar kommer under ”Soltäcket” och  
även kan missfärga ”Poollinern”. 
 
Vinterförvaring. 
 
Tag bort soltäcket, se till att det är helt torrt innan det viks samman och förvaras torrt och 
frostfritt. 
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