
GÜVENLİK ÖRTÜSÜ MONTAJ KILAVUZU 
Dikdörtgen ve düz şekilli havuzlar (Dikdörtgen, Grek, “L”, Kırık “L”, 
Modifiye Oval, Roman vb.) 
Örtü montajı en iyi şekilde iki veya daha fazla kişi ile yapılabilir. 

Havuzdaki su seviyesinin 30 cm den daha aşağıda olmamasına dikkat edin. Daha düşük seviyedeki 
su garantiyi geçersiz kılar. 

1. Örtü yapımı için hesaba katılmayan engel ve ekipmanlar varsa bunları ortadan kaldırın. Kaldırılamayan 
objeler ilgili, “V” uzatma gerdirmeler  veya  çelik gerdime halatlar kullanılarak örtü düzenlemesi 
yapılabilir. Eğer örtüde, atlama platformu,kaydırak, şelale, merdiven veya kayalar gibi engeller için bir 
veya birden fazla kesikler varsa, önce örtüyü bu bölgelerde monte edin. 

2. Havuzun her iki kısa kenarının ortasını bulun ve tebeşirle havuz kenarından dışarıya yak. 1-1.2m lik 
merkez çizgisi çizin. 

3. Örtüyü sığ tarafta havuz kenarına koyun ve örtü kutusunun kapağında gösterildiği gibi sağ tarafı yukarı 
gelecek şekilde havuzun üstüne açın. Her iki merkez gerdirmenin açıktaki ucunun yarısına gelecek 
şekilde birer yay takın. Gerdirmeleri ve yayları gerdirin ve ankrajların havuz kenarında nereye geleceğini 
tesbit edin. Bu mesafe genellikle 75 cm civarındadır. Ancak örtünün taşma payına ve kullanılan gerdirme 
sitemine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru yer tesbiti yapıldığında köşelere yakın yerlerde, havuz 
kenarından eşit uzaklıkta noktaları işaretleyin ve bu noktalar arasında, havuz kenarına paralel şekilde 
tebeşirle çizgi çekin. Aynı tekniği havuzzun diğer kenarlarına da uygulayın. Örtünün havuz kenarlarından 
eşit ölçüde taşmasına dikkat edin. Ankastre merdiven varsa o bölgede özellikle dikkat edin. Bazı 
merdiven formları, bu bölgede örtünün, havuzun diğer kenarlarında olduğundan daha fazla taşmasına 
neden olabilir. Örtünün gerdirilmiş ve yayların her iki yönde ayarlanabilir olmasına dikkat edin. Eğer bir 
ankraj havuza çok yakınsa yeterli gerdirme sağlanamayabilir ve örtü sarkma yapabilir ve düzgün drenaj 
gerçekleşmeyebilir. Merkez gerdirmelerin ankraj yerleri doğru olarak tesbit edildikten sonra, aynı 
gerdirme mesafesini diğer gerdirmelere taşıyarak, tebeşirle yerlerini işaretleyin. Her zaman merkez 
gerdirmeden başlayarak dışarıya doğru gidin. Aynı işlemi tüm havuz kenarlarında uygulayın. 
Kenar gerdirme ankrajlarının montajı bitmeden köşe gerdirme ankrajlarının yerlerini işaretlemeyin ve 
delmeyin. 
Öneri: Örtünün köşelerine ve gerekirse çevresine ağırlıklar ( su bidonları, kum torbaları vb.) koyarak 
örtünün yerinde durmasını sağlayın. Havuz kenarları sert ve aşındırıcı bir yüzeye sahipse, örtüyü 
çekerken altına yumuşak bir nesneyle destek koyun. Bu tip havuz kenarları, örtü altında koruyucu astara 
gereksinim duyar. Gerdimeleri sıkıca gerdirmekte, örtünün hareketini engelleyeceği için yüzey nedeniyle 
aşınmayı minimize edecektir. 90 cm den daha dar havuz teraslarında veya köşelerde veya merdiven 
yerlerinde teras dışında çim ankrajları kullanılabilir. Havuz teraslarının 90 cm den dar olan bölgelerinde 
RDM (kısaltılmış ankraj sistemi) kullanmak da çözümdür. Bkz. Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVUZ TERASI  60 cm genişlik gereklidir 

teras kenarına 
15 cm 

Doğru kayış ayarı için 
ankraja kadar 15 cm 

Havuz duvarından 
 taşan örtü genişliği 30 cm

Gerdirme kayışı önce ankrajdaki 
D-halkadan geçerek loop yapar 
ve yaya bağlanır. 

Örtü üzerine dikili kayışlar yayın 
bir ucundaki halkadan geçirilir 



4. Gerdirmeleri düz olarak veya en yakın köşeye hafifçe eğimli şekilde çekin. Bu şekilde örtü çevresi havuz 
kenarında düz olarak kalacaktır. Gerdirmenin tebeşirle, havuz kenarına paralel  çizilen çizgiyi kestiği yer 
ankrajın monte edileceği yerdir. 

5. İlk önce, havuz terası üstünde bulunan örtü kesim yerlerine ait ankraj yeri tesbitinin yapılacağını ve önce 
bu ankrajların yerleştirileceğini hatırda bulunudurun. Ankraj delik derinliğini, matkap ucuna 
yapıştıracağınız bir yapışkan bantla ayarlayabilirsiniz. Derinlik kontrolu ankraj montaj pimi (tamp tool) ile 
test edebilirsiniz. Darbeli bir matkap ile ve 19.0mm lik uygun matkap ucu ile bütün ankraj yerlerini delin. 
Ancak bu anda, köşe ankraj yerlerini delmeyin. 

6. Delikteki  ve çevresindeki tozları ve parçaları bir elektrik 
süpürgesi yardımı ile çekin. Ankrajlar, zeminle sıfır bitmelidir. 
Delerken, delik çevresinin kırılıp parçalanmamasına özen 
gösterin. Eğer böyle bir durum oluşursa, ankraj yakalıkları mevcuttur. 
Ankraj montaj pimi yardımıyla, ankrajın dış gövdesini (dişi) deliğe 
çakın (Bkz.Fig.E) Sonra iç dişli parçanın (erkek) dişlerini silikon 
sprey ile yağlayın ve kafası dışarıda kalacak şekilde ankraja 
vidalayın. Bu silikon spreyi, ankrajları yıllık temizlikten sonra da 
kullanmanızı tavsiye ederiz. 
 
 
 
 
 

7. Aşağıdaki şekillerde gerdirmenin yaya doğru takılma yöntemi gösterilmektedir. Şekil A da    D-halkalı 
yaya doğru takılması, Şekil B de ise uzatma kullanılarak doğru takma yöntemi gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Örtünün bütün gerdirmelerinin ucuna yayları takın. Eğer önce, kısa kenarların merkezden başlayarak 
yaylarını takarsanız örtü yerine daha düzgün oturacaktır. Sonra uzun kenarların yaylarını ankrajlara 
takın. Yayları ankrajlara aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, montaj çobuğunu kullanarak takın. Sökerken 
de hareketin tersini uygulayın. Yayları kanırtmak, montaj çubuğunu kullanmadan montaj ve demontaj 
garantiyi geçersiz kılar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankraj montaj pimi 

Havuz Teras Seviyesi 

Ankraj 

Şekil “A” 

Bağlantı 

Şekil “B” 

Örtü 
Gerdirme 

Yay 

Montaj Çubuğu 

Halka Yayın halkası

Montaj cubuğunu döndür ve çek

Ankraj vidası çıkmış durumda
Beton havuz terası



9. Bütün gerdirmelerin gerginliğinin eşit olmasına dikkat edin. Her yay %50 si veya daha az sıkışmalıdır. 
Örtü havuzun her kenarında eşit ölçüde taşmalıdır ve örtü üzerindeki suyu drenaja yönlendirmelidir. 
Örtünün kenarları havuz kenarında düz olmalıdır. 

10. Şimdi köşe ankraj yerleri işaretlenebilir ve delinebilir. Köşe gerdirmeleri hafifi açılı takabilirsiniz. Bu 
örtünün düzgün bir şekilde gerilmesine ve kırışıksız durmasına yardımcı olur. Örtünün takılı olduğu kış 
sezonu boyunca yayların gerginliğini ve pozisyonunu kontrol edin. Yaylar doğru şekilde gerilip takılmış 
olsa bile, kar ve yağmurda yayların yeniden ayarlanması gerekebilir. Eşit yay gerginliği örtünün üzerinde 
örtünün hasarlanmasına neden olabilecek çamurlu su gölcüklerinin oluşmasını engeller. Örtünün 
kenarlarının her yerde aynı olmasına dikkat edin. 
Havuz sahibine, bakım ve güvenlik önlemleri anlatılmalıdır! 

Özel şekilli havuzlar ( Böbrek, yürek,daire vb.) 

Özel şekilli havuzların örtüleri de dikdörtgen ve düz şekilli örtülerdeki kurallar çerçevesinde monte edilir; 
ancak özel formları gereği çizilen referans çizgileri farklı olacaktır. 

1. Özel şekilli örtülerde, düz örtülere göre 1 ½ kat daha fazla taşma payı bırakılır. Bu nedenle, ankrajlar 
örtü kenarından yak. 45 cm mesafede yerleştirilir. Örtünün merkez gerdirmesini bulun ve örtünün 
havuz çevresine eşit şekilde yayılmasına dikkat edin. Eğer kaldırılamayan objeler varsa, örtü önce 
bunların ertafında monte edilmelidir. Örtüyü yerinde tutmak için ağırlıklar kullanın. 

2. En ve boydaki merkez gerdirmelerin ucuna yayları Şekil A ve B de gösterildiği gibi takın. 
Gerdirmeler sıkı çekildiğinde, örtü kenarından yak. 45 cm mesafeyi ankraj yeri olarak işaretleyin. 
Önceki bölümde anlatıldığı üzere delikleri ve çevresini elektrik süpürgesi ile çekin. Yayları ankrajlara 
takın düzgün şekilde gerdirin. Taşmaların her iki uçta ve diğer her iki kenarda eşit olmasına dikkat 
edin. 

3. Diğer gerdirmelerin uçlarına da yayları takın. Ankraj deliklerini, örtüden yak. 45 cm mesafede 
işaretleyin ve delin. Yayları ankrajlara takın ve gerdirin. Bu işlemi, merkez gerdirmelerden her iki 
yöne doğru sırayla ve karşılıklı olarak yapın. 

4. Bütün yaylar takıldıktan sonra, tüm gerdirmelerin gerginlik kontrolunu yapın. Tüm gerdirmeler eşit 
sıkılıkta ve örtü de tam gergin durmalıdır. 
 
Yayların gerginliğini ve örtünün drenajını tüm sezon boyunca kontrol edin. 
Havuz sahibine, bakım ve güvenlik önlemleri anlatılmalıdır. 
 
 

Farklı havuz kenar zeminlerinde montaj. 

Kum üzerine taş, tuğla vb malzemelerle yapılan havuz kenarları hiç de azdeğildir. Bu gibi zeminlerde, örtüleri 
sağlam bir şekilde tespit etmek için çim ankraj boruları kullanılmalıdır. Bu çelik borular, 45 cm uzunluğunda ve dış 
çapları 25 mm dir. İç çapları ise ankrajın girebileceği şekilde 19 mm dir. 

Çim ankrajının montajı 

• Bazı malzemeler delinirken çatlayabilir veya parçalanabilir. O yüzden önce test deliği açılabilir. Eğer 
malzeme düzgün delinmeye izin vermiyorsa. İki veya daha fazla yüzey malzemesinin birleştiği noktadan 
(derzlerde) delinmelidir. Yeri işaretleyin 25.5 mm çapında bir delik açın. Eğer altta beton zemin varsa, 
betonu da delmelisiniz. Kırılgan yüzeyleri önce daha küçük çaplı matkap uçları kullanarak açabilirsiniz. 

• Çim ankraj boruları üzerinde ankrajlarla birlikte komple olarak sevk edilir. Kalın bir ahşap takoz 
yardımıyla boruyu deliğe yüzeyle sıfır oluncaya kadar çakın. 

• İçine gelen pislikleri ve parçaları temizleyin. Erkek dişli parçanın dişlerine silikon spray sıkın ve yalnız 
dişsiz kısmı dışarda kalıncaya kadar vidalayın. Önceki bölümde anlatıldığı gibi yayları takın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahşap teraslar 

Ahşap zeminler için olan ankraj gövdelerinin 38 mm çapında ve 3.2 mm kalınlığında flanşları vardır. Her 
flanşta, ahşap vidaları için havşa başlı delikler mevcuttur. Ahşap zemin ankrajlarını monte etmek için: 

• Ahşap zeminde bir punch yardımıyla 38 mm çapında ve 3.2 mm derinliğinde havşa yapın. 
• Bu haşanın merkezini ahşap uçlu matkapla 19 mm çapında, ankraj gövdesi uzunluğunda veya biraz 

daha fazla bir delik açın. 
• Deliği ve çevresini elektrik süpürgesi yardımıyla temizleyin ve sonra ankrajı buraya yerleştirin. Ankraj 

zeminle sıfır olmalıdır. 
• Ankrajı ahşap zemine vidalayın ve iç parçasının dişlerini yağlayarak yerine takın. 

 
 

 

 

 

 

 

KALDIRILAMAYAN  OBJELER VE ENGELLER 
Atlama platformları,spalar,yükseltilmiş kenarlar, bitkiler, kayalar ve şelaleler havuz çevresinde güvenlik örtüsü 
montajı sırasında özel dikkat gösterilmesi gereken yerlerdir. Bu gibi durumlarda, paslanmaz çelik kablolar ve 
“V” gerdirme kayışları kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Paslanmaz çelik kablo 4.5 m uzunluğunda ve üzerinde 2 ad bronz ankraj, 2 ad kablo klemensi, 1 ad çevirmeli 
kanca ile birlikte set halindedir. Bu donanım, örtünün bir parçasını sabit havuz aksesuarının çevresinde 
dolaşarak tespit etmek amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda uzatma kayışları, vidalı tespit kancaları ile 
birlikte de kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

Havuz teras seviyesi 

Vida yukarda Kapalı



“V” gerdirme kayışları ise sıklıkla, atlama platformunun karşı tarafındaki ankrajlarda kullanılır. Bununla birlikte 
farklı uygulamalar da yapılabilir. “V” gerdirme kayışları, 2 ad ankraj, 2 ad D halka ve 2 ad yayla birlikte verilir. 

 

 

Opak bir güvenlik örtüsünde drenaj yok ise, bir drenaj pompası olmadan monte etmeyiniz. 

 

Güvenlik Örtüsünün Bakımı 
• Örtü gergin olarak monte edilmelidir. Gevşek monte edilen örtülerde daha fazla sürtünmeye bağlı aşınma 

olur. 
• Montajdan sonra, yayların gergin olmasına dikkat edin. Bir kaç hafta sonra gevşeyeceklerdir. 
• Sık sık yayların gerginliğini kontrol edin. Yaylar doğru şekilde gerilmiş olmalıdır. (%50sine kadar 

sıkışmıştır) 
• Su seviyesi, kar vb. taşımak için yüzeyden en fazla 30 cm aşağıda olmalıdır.Aksi takdirde garanti 

geçersizdir. 
• Garanti kartını ve şartlarını dikkatlice okuyunuz. 
• Örtüyü yerine takarken veya sökerken örtünün sert pürüzlü yüzeylerde sürüklememeye, örtünün yaylara 

veya ankrajlara takılmamasına özen gösterin. 
• Eğer havuz kenarları veya teras aşındırıcı bir yüzeye sahipse buralarda  destek astar malzeme 

kullanmak gerekir. 
• Örtüyü kullanmadığınız zaman, beraberinde verilen torbasının içine koyun ve süzülmesi için bir yere 

asın. 
• Havuzu açtığınız zaman ankrajları bir su hortumu tutarak yıkayınız ve ankrajların iç parçalarının dişlerine 

silikon sprey sıkarak içeri vidalayınız. 
• GÜVENLİK HERKESİN SORUMLULUĞUDUR!  Güvenlik örtülerimiz geçerli ilgili güvenlik  

standartlarının ve konstrüksiyon kurallarının bir hayli üstünde standartlara sahiptir. Bununla beraber örtü 
ile verilen uyarılara uyunuz ve evdeki diğer kişileri de bu konuda eğitiniz. 

HİÇBİR ZAMAN  ÖRTÜNÜN ÜZERİNE BİLEREK ÇIKMAYINIZ VE ÜZERİNDE OYUN 
OYNANMASINA MÜSAADE ETMEYİNİZ. 


