
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES PARA ENTERRAR UMA PISCINA GRE 
 
LEMBRE 
As piscinas GRE foram concebidas para serem instaladas SOBRE A SUPERFÍCIE. 
A Manufacturas GRE, S.A. não se responsabilizará pelos danos causados por uma montagem deficiente 
ou no caso de enterramento da piscina, motivo pelo qual recomendamos contactar um profissional para 
realizar a instalação. 
Antes de empreender qualquer obra ou escavação no terreno, notifique-o a Câmara Municipal ou à 
instituição correspondente e informe-se sobre as autorizações necessárias para a obra. 
 
 
 
O chão deve estar firme, liso e perfeitamente horizontal.  
Recomendações para eleger a melhor situçao para a sua piscina: 
 
Recomendações para eleger a melhor situçao para a sua piscina: 
• Uma zona que não se inunde em caso de chuva. • Onde não passem canais nem fios subterrãneos, ( 
água, gás, electricidade,....). • Não instalar por baixo de linhas eléctricas. • Protegida do vento e sem 
árvores, já que o pólen e as folhas sujam a  piscina. • Zona com sol, onde dê mais o sol de manhã. • Perto 
de uma tomada elévtrica, de uma tomada de água e de um escoamiento. 
 
* Lembre que a depuradora deve estar assente no mesmo nível que o fundo da piscina. 
 
PREPARAÇÃO DO TERRENO 

1) MARQUE o espaço em que instalaremos a piscina. Se a piscina for redonda, o diâmetro do 
buraco deverá medir 1 metro maior que o diâmetro da piscina. Se a piscina for ovalada, deverá 
ser 1 metro maior de cumprimento e 2 metros maior de largura. 

2) ESCAVAÇÃO: Deverá ter em conta a localização do skimmer-retorno e da escada. A 
profundidade será 15 cm maior que a altura da piscina. (Se a piscina medir 1,20 m de altura, a 
profundidade deverá ser de 1,35 m).  

3) BASE: Realizar uma base de betão com malha de 15 cm de espessura, que deverá estar 
perfeitamente lisa e nivelada. Para evitar danificar o liner, colocar sobre a base uma manta 
protetora ou placas de poliestireno expandido de 10 mm de espessura máxima. 

 
INSTALAÇÃO FINAL 

1. Efetuar a montagem da piscina seguindo as instruções fornecidas (como se estiver a atuar sobre 
a superfície), unindo os acessórios da depuradora com tubagem de PVC rígido ou semirrígido. 
Encher a piscina com água. 

2. Aderir, com fita adesiva, umas placas de poliestireno expandido de 20 mm de espessura ao 
exterior da chapa da piscina. 

3. Preencher o espaço livre entre o talude de terra e a chapa da piscina com betão pobre (150 kg 
de cimento por m3 de areia fina compactada e levemente húmida). Distribuir o betão pobre pouco 
a pouco de forma tangencial por todo o perímetro. Proceda por etapas, por exemplo de 30 cm 
em 30 cm, a fim de que o betão pobre assente corretamente. Desta operação irá depender o 
futuro da piscina, já que o betão pobre evitará eventuais deslizamentos de terra. 

NUNCA DEIXAR A PISCINA SEM ÁGUA. 
 
INVERNO 
Após concluída a época de banho, deverá zelar por: 
- Deixar a piscina SEMPRE cheia de água, com um produto químico especial para o inverno, tapada com 
uma cobertura para piscinas e deixando desligada a depuradora, que armazenaremos num local seco e 
limpo. 
- Reduzir o nível de água 5 cm por baixo do skimmer e fechar a válvula de retorno com o tampão roscado 
fornecido com a depuradora. 
- Controlar que não se acumulem sobre a cobertura nem a água de chuva nem as folhas. 

Nota: 1000 l. = 1 m3  = 1000 Kg


