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HAVE OG ANLÆG  /  SPEJLBASSINER M O N T A G E V E J L E D N I N G

Spejlbassiner 

SCAN-PLAST SPEJLBASSINER 
FINDES I 3 VARIANTER

A. Firkantede spejlbassiner.
B. Runde spejlbassiner.
C. Runde spejlbassiner med kuplet bund.
 Se fig. 1.

1.  Grav ud til bassinet, hvor det ønskes placeret.  
Udgravningen skal enten være samme diameter (rundt 
bassin) eller samme længde og bredde (firkantet bassin) 
som spejlbassinet. 

2.  Dybden på udgravningen tilpasses monteringsdybden 
med tillæg af stabiliseringslag i henhold til nedenstående 
vejledninger.

MONTERING I FLISENIVEAU

Denne model vælges for et resultat, hvor vandspejlet skal være 
i niveau med flisekanten. Se fig. 2.

7.  Placer spejlbassinet i den forberedte udgravning, således at 
spejlbassinets topkant er i niveau med fliserne. 
 
Kontroller ved udmåling med vaterpas, at spejlbassinet 
er i vater.

Bemærk! Ved rundt spejlbassin med kuplet bund skal der tages 
hensyn til den kuplede bund igennem alle sand/gruslag.

MONTERING UNDER FLISENIVEAU

Denne model vælges for et resultat, hvor vandspejlet skal være 
under niveau af flisekanten. Se fig. 3. 

7.  Placer spejlbassinet i den forberedte udgravning, således at 
spejlbassinets kant er i det ønskede niveau under fliserne.  

 
Kontroller ved udmåling med vaterpas, at spejlbassinet 
er i vater.

Bemærk! Ved rundt spejlbassin med kuplet bund skal der tages 
hensyn til den kuplede bund igennem alle sand/gruslag.
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Fig. 1. Alle tre varianter findes i et utal af størrelser.
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3.  Læg først et 10-12 cm lag stabilgrus og derefter et 3-5 cm 
lag sandpude i udgravningen for at stabilisere bassinet og 
sikre, at vandspejlet forbliver vandret over tid. 

4.  For ekstra sikring af bassinet kan et 12-15 cm lag 
bundsikringsgrus lægges under stabilgruslaget.

5.  Kontrollér med vaterpas hvert sand/gruslag efter afretning 
for det bedste slutresultat. 
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