EERSTE HULP BIJ
GROEN ZWEMBADWATER!

M E T E N IS W E T E N

ZANDFILTER
STAP 1
Controleer de waarden (zie

1

ALKALINITEIT

(80 tot 150 mg/l)

CHLOORSHOCK

) en breng op peil.

2

pH

(7.2 tot 7.6)

< 80 mg/l
ALKA PLUS

> 150 mg/l
ALKA MIN
ZWCX1281 Alka plus / ZWCX1291 Alka min

< 7.2
PH PLUS

VRIJE CHLOOR

3

(0,5 tot 1.5 mg/l)

ZWCX1020-1

CHLOORTABLETTEN

< 7.6
PH MIN
> 7.6
PH
MIN
ZWCX2010-1 pH plus / ZWCX2025 pH min

ZWCX1120-1

ZWCX2010-1 pH plus / ZWCX2025 pH min

circuleren en
4u laten
opnieuw meten

ZWCX1120-1

Is de chloorwaarde onder
0.5 mg/l gezakt gebruik
dan Chloorshock tot u een
waarde van max 3 mg/l
bereikt. Indien hoger dan 1,5
mg/l: filterpomp aanzetten
en wachten tot de waarde
gezakt is of water toevoegen.

STAP 2

ZWCX4060

Voeg O’Clear toe (250ml per 10m³)*.
Groen water vermijden: voeg preventief
500 ml per 50m3 toe
*

TIP 1
De PoolLab watertester is
de ideale tool voor een uiterst
nauwkeurige wateranalyse. Met
dit apparaat neemt u een staal van
het zwembadwater, voegt er een
kleurtabletje aan toe en in een oogwenk
leest u de waarde van pH, vrije chloor,
alkaliniteit en cyanuurzuur op het scherm af.
®

4u

laten circuleren

O’Clear zorgt ervoor
dat kleine vuildeeltjes
samenklonteren en naar
de bodem zinken.

STAP 3
Filterpomp stilleggen
gedurende minimum 12 uur.

STAP 4
ZWCX4024-Z

De samengeklitte vuildeeltjes stofzuigen op
de ‘waste’-stand van je filterpomp, gebruik
hiervoor een manuele of automatische stofzuiger maar geen robot of draadloze stofzuiger.`
Nog geen helder water? Herhaal vanaf stap 2.

KLEINE TIP
In deze folder komt u regelmatig artikelnummers (bv. ZWCX4060)
van onze producten tegen. Vul het in in de zoekbalk op
zwembad.eu en vind het artikel makkelijk terug!

TIP 2
Geef algen geen overlevingskansen en
leg ± elke 14 dagen een blokje PoolGel
Crystal Water (Zeofine) in het filtermandje van de pomp of in de skimmer.
Zeofine haalt fosfaten, de voedingsbron
voor algen, uit het water.

!

EERSTE HULP BIJ
GROEN ZWEMBADWATER!

M E T E N IS W E T E N

PATROONFILTER
STAP 1
Controleer de waarden (zie

1

ALKALINITEIT

(80 tot 150 mg/l)

CHLOORSHOCK

) en breng op peil.

2

< 80 mg/l
ALKA PLUS

> 150 mg/l
ALKA MIN
ZWCX1281 Alka plus / ZWCX1291 Alka min

pH

(7.2 tot 7.6)
< 7.2
PH PLUS

VRIJE CHLOOR

3

(0,5 tot 1.5 mg/l)

ZWCX1020-1

CHLOORTABLETTEN

< 7.6
PH MIN
> 7.6
PH
MIN
ZWCX2010-1 pH plus / ZWCX2025 pH min

ZWCX1120-1

ZWCX2010-1 pH plus / ZWCX2025 pH min

circuleren en
4u laten
opnieuw meten

Is de chloorwaarde onder
0.5 mg/l gezakt gebruik
dan Chloorshock tot u een
waarde van max 3 mg/l
bereikt. Indien hoger dan 1,5
mg/l: filterpomp aanzetten
en wachten tot de waarde
gezakt is of water toevoegen.

ZWCX1120-1

STAP 2

ZWCX4060

Verwijder de patroonfilter en
voeg O’Clear toe (250ml per 10m³)*.
Groen water vermijden: voeg
preventief 500 ml per 50m3 toe
*

TIP 1
De Flexitester gebruikt
zeer nauwkeurige kleurtabletjes, zodat het resultaat
van deze test behoorlijk
betrouwbaar is. Via een meetlat waarop de
kleurenschaal continu wordt weergegeven,
wordt de kleur van alkaliniteit, chloor, pH
en cyaanzuur (optioneel) vergeleken met de
kleurmeetlat. Degelijk, snel en eenvoudig.

STAP 4
De samengeklitte vuildeeltjes stofzuigen.
Verwijder de darm die van uw pomp terugloopt
naar het zwembad en laat deze naar de riool
lopen, zo komen de vuildeeltjes niet opnieuw in het zwembadwater terecht. Plaats een stop aan de binnenkant van
het zwembad zodat het water niet kan weglopen. Nog
geen helder water? Herhaal vanaf stap 2.

4u

laten circuleren

O’Clear zorgt ervoor
dat kleine vuildeeltjes
samenklonteren en naar
de bodem zinken.

STAP 3
Patroonfilter stilleggen
gedurende minimum 12 uur.

TIP 2
ZWCX4067

ZWCX4025

Gebruik AlgaStop Ultra Power – het voor
komt de vorming en de groei van algen – en
/of CarePods een 3-in-1 preventief product
dat troebel water, algen en schuim bestrijdt.

!

