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1.11 Sjekkliste for duklegging i svømmebasseng og vannspeil 
 
Følgende gjelder aktører som skal klargjøre for duk-legging eller som krav i forbindelse med pristilbud.  
Avvik ved kontroll før duk-legging faktureres som tillegg ihht. veiledende satser for arbeid og kjøring.  
 
Avvik registreres og meldes på sjekklisten til faglig leder/prosjektleder. Avvik som ikke kan rettes umiddelbart 
uten store konsekvenser skal meldes på avviksrapport og legges fram for faglig leder/prosjektleder som tar videre 
avgjørelse.  
 
Eksempler på innstøpningskomponent: Dyse, skimmer, lys, motstrøm, vakuumpunkt, feste for stige etc.  

 

Kontrollpunkter Kontrolldato 
Avvik 

Kommentarer 
Ja Nei 

• Ingen innstøpningskomponent skal sitte dypere enn 
ferdig pusset vegg eller gulv.  

• Alle skruehull i komponenter skal være rengjort og testet 
slik at skruer går lett i gjenger og kan skrues helt inn. 

• Dersom en innstøpningskomponent er støpt for dypt inn. 
Så må det slipes rundt komponenten slik at 
komponentens flens får fritt anlegg og ikke støter i 
veggens materialer slik at tetning blir dårlig.  

• Ujevnheter i overflater, hull < 3mm  

• Ujevnheter i overflater, grader, kuler og tagger skal ikke 
forefinnes. Tagger og spisser kan skures vekk med for 
eksempel. en murstein/slipestein. 
Det skal være tapeser kvalitet. 

• Lokale ujevnheter og fall.    

• Kronen rund bassenget skal være vannrett og så plan 
som mulig. 

• Hjørner må skures med en murstein/slipestein dersom 
de er skarpe.  

• Det skal være dreneringshull i alle hjørner på dypeste 
nivå. Ø 35mm ned i grunnen.  
Dersom ikke så vil man kunne risikere vannansamling 
mellom duk og betong.  

• Bassenget i sin helhet skal være rengjort og tørt fra bunn 
til krone.  
Inkl. tape/maskering rundt innstøpningskomponenter.  

• Duk rullene er tunge, veier inntil 110 kg/stk 
Sørg for grei adkomst for bil eller 60 cm bred tralle. 

• Sveisingen av duken foregår med elektriske 
varmepistoler hvor det må være min. 2 stk. 16A 
strømkurser tilgjengelig i nærheten av bassenget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Utfyllende kommentarer om avvik:  
 
 
 

Dato: Sign. kontrollerende: 

 


