Zwembadonderhoud

Alles wat u moet weten over het
onderhoud van uw zwembad van
schoonmaak tot chemie
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Zwembadchemie, is het nodig?

Het onderhoud van uw zwembad lijkt vaak ingewikkeld wanneer er chemie bij betrokken wordt. Wij
hebben daarom deze folder ontwikkeld om het u makkelijker te maken. De folder is ingedeeld in
stappen naar mate van invloed op de kwaliteit van uw zwemwater. De eerste onderdelen hebben dus
meer invloed op uw zwemwater dan de laatste onderdelen. Dit betekent dat u zo ver kan gaan met
het onderhoud van uw zwemwater als u wilt. Hoe meer onderdelen u er bij betrekt hoe langer het
zwemwater mee zal gaan.
Per onderdeel kunt u een uitleg verwachten van de doelen en welke producten u daar bij kunt
gebruiken.

Waar te beginnen

Een zwembad of spa is er voor uw plezier. En dat plezier begint met zuiver water. Het bad is gevuld
met leidingwater. Hiermee legt u de basis voor schoon en helder water. Nu kunt u zelf ook een
steentje bijdragen aan de kwaliteit van uw badwater. Goed onderhoud verhoogt uw zwemplezier
en uw bad nodigt u uit voor een frisse duik. Bij gezond zwemwater komt echter meer kijken.
Desinfecteren bijvoorbeeld. En doordachte waterbehandeling. Laten we de feiten eens op een rij
zetten.
Wij doen graag een boekje open over gezond zwemwater. Wij geven u niet alleen
achtergrondinformatie, maar ook tal van tips voor het onderhoud. Als u deze tips in praktijk brengt,
verzekert u zich van het zuiverste water. Een heel seizoen lang, jaar in jaar uit. Het gaat eenvoudiger
dan u denkt.
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Basis

In dit onderdeel wordt de basis uitgelegd voor zwembad onderhoud. Hier worden onderwerpen
besproken zoals enkele begrippen, preventie, wat u aan het eind van het seizoen kan doen en alles
in één pakketten.

Enkele begrippen
Hoe u uw zwemwater aantrekkelijk houdt? Een gezonde waterbalans is een eerste vereiste. Daar
komen we straks op terug. Eerst willen we u vertrouwd maken met enkele begrippen. Ze komen u
ongetwijfeld bekend voor.
mg/l en parts pro million (p.p.m.)
In uw zwemwater bevinden zich stoffen als chloor en calcium. De concentratie van deze stoffen
drukken we uit in mg/l of p.p.m.: eenduizendste gram per liter.

Preventie: covers
Voorkom onnodige vervuiling van uw zwembad door het gebruik
van een cover. Deze covers gaan over het bad heen en worden
vaak vastgezet d.m.v. een koord om wegwaaien te voorkomen. Ze
zijn gemaakt van duurzaam materiaal en bevatten afvoergaten om
overtollig water te lozen.
De covers voor de frame en zelfdragende zwembaden zijn in vele
maten en vormen verkrijgbaar, dus ongetwijfeld ook een passende
voor uw bad.
Een cover heeft veel voordelen zoals:
• Voorkomt dat bladeren, ongedierte en ander vuil in uw bad
belandt wanneer u het niet gebruikt.
• Minder snelle algengroei (algen groeien m.b.h. van zonlicht)
• Minder verdamping.
• Afgeschermd voor kinderen en dieren
• Houdt warmte vast
• Eenvoudige te plaatsen/verwijderen
Deze preventie zorgt ervoor dat u minder zorgen en werk heeft aan
het onderhoud van uw bad.
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Basis
Preventie: zomerkleden
Een zomerkleed is bedoeld als afdekking in de zomer. Het bestaat uit een soort noppenfolie wat op
het water drijft. Een zomerkleed is dus altijd iets kleiner dan de afmetingen van het zwembad om
overtollig water te kunnen afvoeren.
Het is eenvoudig aan te brengen. Met de noppen naar beneden houdt het de
temperatuur van het water beter vast omdat verdamping wordt verminderd.
Ook draagt het bij aan het minder vuil worden van het water, wat een
gunstige invloed heeft op het gebruik van chemicaliën.
Het is verkrijgbaar in verschillende diktes: 180 en 80 micron, die meestal
voor de wat eenvoudiger zwembaden worden gebruikt. Uiteraard zijn de
kleden in zeer veel verschillende afmetingen te verkrijgen. Mocht u een afwijkende maat nodig
hebben, dan is het altijd mogelijk om een bestaande maat bij te knippen. Dat heeft geen invloed op
de werking ervan.

Preventie: filters
Zwemplezier van het zuiverste water begint bij een doordacht watercirculatiesysteem en een goed
werkende filterinstallatie. Bladeren uit het water vissen en `s avonds uw bassin afdekken, uw bad
een grote beurt geven met een bodemreiniger, de omgeving schoonhouden.
Om het zwembadwater in goede conditie te houden is het noodzakelijk om het water te filteren. Er
zijn hiervoor verschillende methodes.
Filtratie d.m.v. cartridgefilters. Hierbij wordt het water door een kunststof filter
(als een soort harmonica) geleid. Dit filter dient u (uiteraard afhankelijk van het
gebruik en de vervuiling) gemiddeld 1x per 2 weken te reinigen of te vervangen.
Reinigen kan door b.v. een cartridgecleaner te gebruiken (aan te sluiten op een
tuinslang) of handmatig in een emmer met soda. Op deze filters kunnen geen
stofzuigers worden aangesloten.
Filtratie d.m.v. de polysphere pompen. Speciaal gemaakt voor de polysphere
vulling. Deze vulling is vele malen lichter dan zand, heeft een bijzonder lange
levensduur, kan handmatig worden gereinigd en is ook nog eens recyclebaar. De
pompen zijn niet geschikt om te vullen met zand.

Filtratie d.m.v. een zandfilter. Hierbij wordt het water d.m.v. een pomp door
een vat met speciaal filterzand (met een korreldikte van 0,4 – 0,8 mm) geleid om
vuildeeltjes af te vangen. De pompen zijn zelfaanzuigend of niet-zelfaanzuigend.
In het laatste geval dient u er bij een inbouwzwembad rekening mee te houden
dat de pomp geplaatst wordt onder het waterniveau. Twee goede en milieuvriendelijke alternatieven voor zand zijn bijvoorbeeld het lichte polysphere en glas.
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Basis
Alles in één pakketten
Voor de beginner zijn er ideale startsets beschikbaar waar de basis voor het zwembadonderhoud
gelijk is gelegd. In de komende hoofdstukken wordt hier dieper op ingegaan.

Summer Fun startset chemie
Summerfun startset chemie is een ideale set
voor privé zwembaden om mee te beginnen.
Deze set bevat alle middelen om het bad
probleemloos in gebruik te nemen. 0,5 kg mini
quick, 0,5 kg pH-, 1 x testset voor het meten
van pH en chloor en 1 chloordrijver, verpakt in
een handige doos.

Summer fun zwembad startset chemie mini
Voordelige chemieset voor helder en zuiver water
in kleine zwembaden met pomp en filter. Testen,
pH op orde brengen, daarna chloreren. Set bevat:
testset voor pH en chloor, 2x10 tabletten, pH minus,
250 gr.,1 chloordrijver en 60 stuks mini quick
chloortabletten.

70.100.12.149

70.100.12.211

Summer fun pool buddy

Pool Buddy. Het enige middel dat de vorming van een gladde laag in het
zwembad voorkomt. Dit gepatenteerde wateronderhoudsmiddel houdt
het zwembad in samenwerking met chloor gegarandeerd 100% schoon
en veilig. Pool Buddy zorgt er ook voor dat het chloor langer meegaat,
waardoor niet alleen het milieu wordt gespaard, maar ook die bekende
penetrante chloorlucht wordt voorkomen. Dus geen irritatie van slijmvliezen
en luchtwegen. Gemiddeld is 1 zakje per week voldoende voor 2,000 liter
water.
70.100.12.187
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Meten

Meten is weten
Meten is weten, gissen is missen, twee keer meten is één keer zagen en ga zo maar door. Er is een
reden dat deze spreekwoorden bestaan. Om goed gebruik van zwembadchemie te maken, moet
men weten hoe de waterkwaliteit is. Dat kan gemeten worden met eenvoudige teststrips, maar ook
met computergestuurde apparaten die al het werk voor u doen.
Alle genoemde meetbare waardes in dit onderdeel worden in de volgende hoofdstukken verder
toegelicht.

Testmethodes

Teststrips: snel en gemakkelijk meten, eenvoudig in gebruik en direct resultaat.
Testsets: wat omslachtiger in gebruik, maar wel veel nauwkeuriger.
Digitale meter: redelijk nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik.
Photometer: meetapparaten voor een nauwkeurige meting van de waterkwaliteit. Deze apparaten
maken gebruik van tabletten en ijkvloeistoffen. Ze vragen wat meer werk, maar geven exacte
informatie.

Teststrips
Teststrips zijn makkelijk in gebruik en doen wat ze moeten doen. Deze strips kunt u onder water
dompelen en vervolgens vergelijken met de kleuren op de verpakking. Het is een snelle en
eenvoudige optie. Droog en koel bewaren.

Pool improve teststrips 3 in 1

Pool improve teststrips 5 in 1

70.100.11.013

70.100.11.014

3 in 1: meet beschikbaar chloor, pH waarde
en alkaliteit. 50 teststrips per verpakking. Per
10 stuks verpakt in aluminiumfolie voor betere
testresultaten.

5 in 1: meet beschikbaar chloor, totaal chloor, pH
waarde, alkaliteit en cyanuurzuur. 50 teststrips per
verpakking. Per 10 stuks verpakt in aluminiumfolie
voor betere
testresultaten.
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Meten
Testsets
Bij een testset vult u eerst de kamers met water en daarna voegt u een tablet toe. Raak de tablet niet
met de hand aan, hierdoor kunnen de resultaten namelijk gaan afwijken.

Summer Fun testset chloor en pH
Deze chloorwatertester meet de pHwaarde en het chloorgehalte en heeft
een zeer hoge nauwkeurigheid. De
tabletten verkleuren, afhankelijk van
de kwaliteit van het zwembadwater.
Door dit te vergelijken met de
kleurentabel kunt u direct de exacte
pH- en chloorwaarde aflezen.
70.100.11.036

Vervangingstabletten voor
testset
Ter vervanging
3x10 DPD1
(beschikbaar
chloor) en 3x10 Phenolred (pH
waarde) tabletten.
70.100.11.010

Digitale meters
Een digitale meter zorgt voor een accurate meting van de waardes. Ze zijn iets duurder maar geven
dan ook een veel betrouwbaarder beeld.

Pool improve digitale pH meter

Digitale pH meter. Met deze meter kunt u op een
gemakkelijke manier het water testen op de pH-waarde.
Door de digitale display kunt u gemakkelijk de waarde
aflezen. Geschikt voor zwembaden en spa’s. Inclusief
batterijen, etui en duidelijke gebruiksaanwijzing.
70.100.11.020

Photometers
Een photometer is een combinatie tussen tabletten en digitale meters. De photometer is wel een
echte alles kunner en meet vaak meerdere waardes. Hiermee bent u er dan ook zeker van dat de
waardes betrouwbaar zijn en heeft u maar één apparaat nodig.

Summer fun aqua inspektor
Eenvoudig te bedienen elektronische watertester. Het apparaat meet
de volgende waardes: pH, beschikbare chloor, totaal chloor, alkaliteit en
cyanuurzuur (stabilisator). Inclusief testtabletten, roerstaaf en handleiding. De
volgende tabletten worden meegeleverd: 20 x DPD No. 1, 20 x Phenol Red, 10 x
DPD No. 3, 10 x CyA-test en 10 x Alka-M-Photometer.
70.100.11.039
www.alpc.nl

PH waarde reguleren

De pH waarde
De eerste stap die u hier moet nemen is het meten van de pH waarde volgens het vorige hoofdstuk.
afhankelijk van de waarde moet u ingrijpen. Maar wat is de juiste waarde?
De term pH waarde klinkt u vast en zeker bekend in de oren. De pH-waarde geeft aan of uw water
zuur, neutraal of alkalisch (basisch) is. Bekijk onderstaande tabel voor een korte uitleg van de juiste
waarde.
PH waarde

<6,8

Uitleg
Dit is te laag. Verhoog de pH waarde.

6,8

Dit is de laagst mogelijke pH waarde voor zwembaden. Er wordt aangeraden om
de pH waarde te verhogen.

7,2

De ideale waarde is 7,2.

7,8

Dit is de hoogst mogelijke pH waarde voor zwembaden. Er wordt aangeraden
om de pH waarde te verlagen.

>7,8

Dit is te hoog. Verlaag de pH waarde.

Bij een waarde van 7,0 is het water neutraal. Bij meer dan 7,0 pH is het water alkalisch (basisch), bij
minder dan 7,0 pH zuur. Ook bij kalkafzetting en algen is de pH-waarde van belang.

Inhoud berekenen
De krachtige moderne zwembadproducten zorgen ervoor dat uw zwemwater eruit ziet zoals het
hoort: kraakhelder en sprankelend genoeg om er een duik in te nemen. Voordat u deze producten
gaat doseren is het handig om de inhoud van uw zwembad in m³ te berekenen. In het kort:
Rechthoek: lengte x breedte x diepte
Rond: diameter x diameter x diepte x 0,78
Ovaal: grootste lengte x grootste breedte x diepte x 0,89
De op de verpakkingen aangegeven doseringen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden. Het verbruik
van de producten is sterk afhankelijk van de vervuiling, het gebruik en de temperatuur en u zult dit
dus soms moeten aanpassen. Weer geldt dat u door regelmatig te meten een goed idee krijgt of en
wanneer er middelen nodig zijn. Ervaring leert ook in dit geval.
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PH waarde reguleren
PH waarde verlagen
Om de pH waarde te verlagen gebruikt u pH - (minus).

Summer fun pH - (min)

Summer Fun PH- (min) is een middel om de pH-waarde van
het zwembadwater te verlagen. De pH-waarde is belangrijk
voor een optimale werking van de chloorproducten.
0,1 kg pH-Minus granulaat is voldoende om de pH-waarde
van 10.000 liter met ongeveer 0,2 te verlagen. Afhankelijk
van de hardheid van het water.

1,5 kg - 70.100.12.103

Los het middel op in een emmer water en verdeel het
vervolgens gelijkmatig over het wateroppervlak.
Nooit mengen met andere (zwembad)chemicaliën, altijd het
product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere
gevaren: bijtend.

5 kg - 70.100.12.104

PH waarde verhogen
Om de pH waarde te verhogen gebruikt u pH + (plus).

Summer fun pH + (plus)

Summer Fun PH+ (plus) is een middel om de pH-waarde van het
zwembadwater te verhogen. De pH-waarde is belangrijk voor een
optimale werking van de chloorproducten.
0,1 kg pH-plus granulaat is voldoende om de pH-waarde van
10.000 liter met ongeveer 0,2 te verhogen. Afhankelijk van de
hardheid van het water.

1,5 kg - 70.100.12.101

Los het middel op in een emmer water en verdeel het vervolgens
gelijkmatig over het wateroppervlak.
Nooit mengen met andere (zwembad)chemicaliën, altijd het
product aan water toevoegen, nooit andersom. Bijzondere
gevaren: bijtend.
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5 kg - 70.100.12.102

Desinfectie

Om uw bad te desinfecteren wordt in Nederland chloor gebruikt. Chloor doodt bacteriën en houdt
het water helder. Dit zorgt voor goed en gezond zwemwater.

Temperatuur
De temperatuur van uw zwemwater bepaalt voor een belangrijk deel de hoeveelheid
desinfectiemiddelen. Hoe warmer het water, hoe meer algen en bacteriën. En hoe meer huidvetten
er loslaten. Cosmetica als bodylotion en gel komen eveneens in het water terecht. De temperatuur
heeft gevolgen voor de ontsmetting, het kalkevenwicht, de verdamping en het uitgassen van het
chloor. Voor een privé zwembad ligt de ideale temperatuur tussen de 25 en 27ºC.

Chloor
Hoeveel chloor mag uw bad hebben? Laten we eerst ingaan op de volgende drie begrippen: totale,
de beschikbare en de gebonden chloorwaarde.
De totale chloorwaarde geeft de hoeveelheid chloor in uw water weer, maar zegt niets over de
werking ervan. Normale waarde 0,5 – 3,5 p.p.m.
De beschikbare chloorwaarde geeft aan hoeveel actief chloor uw water bevat. Dit gehalte bepaalt
de desinfectie. Het ligt tussen de 0,5 – 2,5 p.p.m.(binnenbaden 1,0 p.p.m., buitenbaden 2,0 – 2,5
p.p.m.)
Gebonden chloor is niet meer actief. Het heeft z`n desinfecterende werk gedaan en werkt zelfs
de desinfectie tegen. Het ruikt sterk en kan ogen en slijmvliezen irriteren. Hoe lager de gebonden
chloorwaarde, hoe beter. Hanteer een maximumwaarde van 1,0 p.p.m.
De gebonden chloor waarde mag overigens nooit hoger liggen dan de vrije chloorwaarde.

Cyanuurzuur
Cyanuurzuur voorkomt dat uw chloor snel uitgast en daardoor niet meer desinfecteert. Het zit
standaard in o.a. chloorgranulaat (shock en chloortabletten (mini en long).De normale waarden zijn
20 – 35 p.p.m. Teveel cyanuurzuur betekent weer dat uw chloor niet kan desinfecteren.

Desinfectiemiddelen

Chloordrijvers

U kunt de volgende desinfectiemiddelen gebruiken: Gebruik chloordrijvers voor een gelijke
• Long & long mini
verdeling van het chloor en voorkom directe
• Shock
aanraking met chloortabletten
• Mini Quick
• Zoutelektrolyse
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Desinfectie
Long & long mini
De werkzame stof is hetzelfde, het verschil zit in de afmeting van de tabletten. Per tablet 200 gr
voor long en 20 gr voor mini. Deze tabletten lossen heel langzaam op, de werkzame stof wordt
gereguleerd afgegeven. Dit betekent dat als de tablet geheel is opgelost, het tijd wordt voor een
nieuwe. Wel even checken hoe hoog het gehalte aan beschikbaar chloor daadwerkelijk is. Misschien
is eerst een Shock behandeling raadzaam. Voor de grote zwembaden wordt Long samen met
een grote chloordrijver aangeraden, voor de kleinere baden volstaat meestal Mini met een kleine
chloordrijver.
Pool Power long 200 gr.
1 kg - 70.100.12.124
5 kg - 70.100.12.125
10 kg - 70.100.12.126

Pool Power mini 20 gr.
1 kg - 70.100.12.122
5 kg - 70.100.12.123

Mini Quick
Mini Quick zijn snel oplossende desinfectie tabletten voor in het zwembad. Toe te
passen bij het opstarten en voor kleine zwembaden. Toelatingsnummer 11798
N. Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tussen de 7,2 en 7,6. Nooit mengen
met andere(zwembad) chemicaliën. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een
chloordrijver. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend.
Pool Power Mini Quick 0,5 kg
70.100.12.153

Shock
Deze chloor in korrelvorm wordt gebruikt om problemen aan
te pakken: algengroei, te laag beschikbaar chloorgehalte, rode
wormpjes en andere ongerechtigheden zijn vaak op te lossen
met Shock. Ook de doordringende en hinderlijke chloorlucht, die
ontstaat als er teveel gebonden chloor in het water zit, is aan te
pakken met Shock. Korrels oplossen in een emmer water en over
het wateroppervlak verdelen.

Pool Power Shock
1 kg - 70.100.12.119
5 kg - 70.100.12.120
10 kg - 70.100.12.121

Zoutelektrolyse
Zoutelektrolyse: U maakt van uw zwemwater zout water en het apparaat zorgt ervoor dat dit zout
wordt omgezet in chloor. Dat gebeurt door middel van elektrolyse. Deze apparaten zijn er zowel voor
inbouw- als opbouwzwembaden.
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Algenbestrijding
Algen
Er zijn 20.000 bekende soorten alg! De meest voorkomende soorten zijn de zogenoemde groene
algen, zoals chlorella vulgaris, chlorella pyrenoidosa etc.
Omdat alleen gespecialiseerde biologen en plantkundigen in staat zijn de verschillen tussen deze
soorten te herkennen delen wij ze in per kleur:
•
•

Groene alg - Het meest voorkomende type, drijft vrij in het water. Gevoelig voor chloor. Groene
alg laat het water groen en troebel lijken.
Gele alg - Ongewoon. vergelijkbaar met groene alg maar zonder de groene kleur. Minder
gevoelig voor chloor.

Onweer
Heeft u ineens last van algen terwijl er gister nog niks aan de hand was? Dit komt vaak door
onweersbuien. Hoe dit zo snel kan gaan leggen we hieronder uit.

Minder chloor

In de zomer wanneer een
zwembad het meest wordt
gebruikt is het voor een
onweersbui vaak een hete
dag. De hoge temperatuur in
combinatie met veel zon (UV
straling) zorgt ervoor dat het
chloorverbruik aardig toeneemt.

Meer nitraten

Tijdens een onweersbui wordt
stikstof in de atmosfeer omgezet
in nitraat. Nitraten zijn een
voedingsbron voor algen. De
hevige regenval tijdens deze
onweersbuien neemt deze
nitraten en algensporen uit de
lucht mee het zwembad in.

Meer algen

Negatieve deeltjes

Normaal bestaat de atmosfeer
uit een 3:2 ratio van positieve
en negatieve ionen. Door de
statische elektriceit die tijdens
een onweersbui wordt opgewekt
verschuift dit naar 2:5. Deze
negatieve deeltjes komen door
de regen in het zwembad. Deze
negatieve lading verminderd het
vrij beschikbare chloor.

Vanwege het gebrek aan chloor door een hete dag en de negatieve deeltjes, is er vrij weinig
desinfectiemiddel aanwezig om de algen te bestrijden. Wanneer de algensporen samen met de
nitraten in het bad terecht komen wordt er een ideale leefomgeving gecreëerd. De algen hebben
namelijk genoeg voeding en weinig chloor om ze te bestrijden.
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Algenbestrijding

Algen verwijderen
Ook al zijn algen over het algemeen ongevaarlijk, kan het er onfraai en vies uitzien in het bad. Algen
verhogen het chloorverbruik en kunnen wel schadelijke bacteriën waarborgen.
Groene & gele algen
•
•
•
•
•
•

Zorg dat het cyanuurzuur onder de 100mg/l zit. Anders backwashen en vers water toevoegen
tot dit bereikt is.
PH waarde tijdelijk onder 7 brengen.
Gebruik Shock (zie vorige hoofdstuk)
Wanneer de algen van kleur veranderen voeg een vlokmiddel toe (zie volgende hoofdstuk) om
het proces te versnellen.
Gebruik een bodemstofzuiger en backwash het filter.
Herhaal deze stappen wanneer nodig

Algen voorkomen
Om de groei van algen te voorkomen hebben wij de volgende tips:
•
•
•
•

Houdt uw chloorgehaltes in de gaten
Backwash regelmatig met uw filter
Gebruik een cover
Gebruik Anti-alg

Anti-alg
Dit middel voorkomt de groei van algen. Is er al veel
algengroei aanwezig (u krijgt b.v. gladde wanden
of een groene/bruine verkleuring van het water)
dan is shock chlorering beter. Pas als het probleem
is opgelost kunt u weer volstaan met anti-alg.
Ook dit oplossen in emmer water en over het
wateroppervlak verdelen.

Pool Power Anti-alg Pool Power Anti-alg
1 liter 70.100.12.127 5 liter 70.100.12.128
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Vlokmiddelen
Vlokmiddelen
Ph waarde juist? Chloor juist? Maar nog steeds last van troebel water? Dit komt door miniscule
deeltjes (zeepresten, make up, zonnebrand etc.) die niet door uw zand- of cartridgefilter worden
opgenomen. Om dit op te lossen raden wij het gebruik van een vlokmiddel aan. Een vlokmiddel bindt
deze deeltjes aan elkaar en maakt ze zo groot genoeg voor een filter.
Voor het toevoegen van vlokmiddelen eerst de pH waarde checken. De vlokmiddelen werken het
beste met een pH waarde tussen de 7.0 en 7.6.
Let op! Bij het gebruik van een cartridgefilter raden wij aan om de filter uit te zetten totdat de
vlokken van de bodem kunnen worden opgezogen. De cartridgefilter kan namelijk dichtslibben met
het gebruik van vlokmiddelen.

Summer Fun vlokmiddelen

(Vloeibaar, blok of cartouche). Deze middelen binden de minuscule vuildeeltjes tot een groter geheel,
wat door het filter kan worden afgevangen.
Summer fun vlokfix vloeibaar
Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën, altijd het product
aanwater toevoegen, nooit andersom.
1 liter 70.100.12.105
5 liter 70.100.12.106

Summer fun vlokfix bio 1 liter
Biologisch afbreekbare variant, dit is een vlokmiddel zonder aluminium
zout.
70.100.12.218
Summer fun vlok blok 90 gr.
Het Summer fun vlok blok is een vlokmiddel dat direct in een skimmer
kan worden gebruikt. Het middel is in gelvorm. Inclusief skimmer netje.
Alleen voor zwembaden met een zandfilter.
70.100.12.107
Summer fun vlok cartouches
Alleen voor zwembaden met een zandfilter. Cartouches in het
skimmermandje plaatsen. 1 kg 8 x 125 gr.
70.100.12.108
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Reiniging
Onderhoudmethodes
Naast chemie is reiniging een belangrijk onderdeel voor helder en schoon zwemwater.
Er bestaan verschillende methodes:
•
•
•

Autonome reiniging (robotstofzuigers)
Automatische reiniging (automatische bodemstofzuigers)
Handmatige reiniging (borstels en netten)
Winny robot bodemstofzuiger Frisbee
Robotstofzuigers
Voor bovengrondse zwembaden met vlakke bodem.
De robotstofzuigers zijn ideaal
voor het schoonhouden van
•
Max. 50 m² oppervlakte
grotere zwembaden. Ze worden
•
Max. 200 cm diepte
aangedreven door een eigen
•
Oplaadbare Lithium batterij.
•
Rondgang: 50 min
motor en zijn voorzien van een
•
Oplaadtijd: 3-4 uur.
filter. Hierdoor hoeven ze niet
•
Snelheid: 15 m/min
aangesloten te worden op de
•
Flow: 2,7 m³/u.
skimmer van uw zwembad. Welke
•
Capaciteit container: 1,7 ltr.
•
Afmeting: Ø 35 cm 17 cm hoog
robot u ook kiest, u zet hem
eenvoudig aan en hij doet het
70.250.40.058
werk!

Automatische
bodemstofzuigers

De automatische bodemstofzuigers
van Bestway en Gre worden
aangesloten op de filterpomp van
uw zwembad. Afhankelijk van welk
type u kiest worden de wanden
en/of de bodem gereinigd. Mocht
u een oudere pomp hebben dan
kan het zijn dat u een zwaardere
pomp nodig heeft.

Borstels en netten

De klassieke manier om uw
zwembad te reinigen. Deze zijn
vaak in complete sets verkrijgbaar
en makkelijk in gebruik.

Automatische bodemstofzuiger AquaClimb
Pomp nodig van minimaal 3,8 m³/u. Verstelbare drukregelaar
regelt de flow bij zwaardere pomp. Geïntegreerd prefilter
voorkomt vervuiling van de filterpomp. Incl. slang (32 mm en
totale lengte 610 cm), verloopstuk 32/38 mm. Min. 86 W.

70.250.42.028
Gre schoonmaakset medium budget
Voordelige schoonmaakset voor het
handmatig reinigen van het zwembad, in
combinatie met een zandfilter. Complete
set, bestaande uit een bodemstofzuiger,
slang (600 cm), telescoopsteel
(3-delig), bodemnet, borstel,
chloordrijver, drijvende thermometer en
teststrips.
70.250.42.012
www.alpc.nl

Tot slot

Preventie: Maak gebruik van filters en covers om vervuiling door
ongedierte, bladeren en ander vuil in uw bad te voorkomen.
Voor de beginner zijn er ideale startsets beschikbaar waar de basis voor het zwembadonderhoud
gelijk is gelegd.
Meten is weten: Maak gebruik van testers voordat u begint met het
2. Meten
toevoegen van chemicaliën aan uw zwemwater.

1. Basis

Soorten testmethodes

Betrouwbaarheid Prijs Meet
€ Beschikbaar chloor, totaal chloor, pH, alkaliteit en cyanuurzuur
Teststrips:
€€ Chloor en pH waarde
Testsets:
€€€ Ph waarde
Digitale meter:
€€€€ Beschikbaar chloor, totaal chloor, pH, alkaliteit en cyanuurzuur
Photometer:

3. PH waarde

Zorg dat deze waarde tussen de 6,8 en 7,8 blijft. De ideale waarde is
7,2. Pas pH - toe om de pH te verlagen en pH+ om de pH te verhogen.

4. Desinfectie

Desinfectiemiddelen
Aanbevolen waarden
Long & long mini: langzaam oplossende chloortabletten.
Totale chloorwaarde: 0,5 - 3,5 p.p.m.
Beschikbare chloorwaarde: 0,5 - 2,5 p.p.m. Mini Quick: snel oplossende chloortabletten.
Gebonden chloor: max. 1,0 p.p.m.
Shock: chloor granulaat om problemen aan te pakken.
Voorkom
algen
groei
door uw chloorgehalte in de gaten te houden,
5. Algen
regelmatig backwashen met uw filter en anti-alg te gebruiken. Gebruik
shock chlorering wanneer alg al aanwezig is.
6. Vlokmiddelen Bij troebel water kunt u gebruik maken van vlokmiddelen. Deze binden
miniscule deeltjes aan elkaar en maakt ze zo groot genoeg voor een
filter.
uw zwembad regelmatig met schoonmaakmiddelen om helder en
7. Reiniging Reinig
schoon zwemwater te behouden.
Heeft u na het toepassen van alle stappen uit dit boekje nog steeds last van onzuiver zwemwater?
Neem dan een kijkje op www.alpc.nl/nl/chemie voor onze probleemwijzer.

8. Einde seizoen

Als uw zwembad¹ geschikt is om te overwinteren dan zijn dit de etappes die u kunt volgen:
1. wachten totdat de temperatuur van het water onder de 15°C is gekomen.
2. het water laten zakken tot onder de skimmer (vierkante opening bovenaan het zwembad).
3. de inlaatbuis afdichten met de winterstop.
4. winterproducten in uw zwembad doen (bijv. anti-alg). Let op! Dit is geen anti-vries.
5. een winterafdekzeil op uw zwembad leggen, samen met een drain voor winterkleden of het kleed
schuin te laten aflopen, voor afvoer van regenwater.
6. elementen zoals de slangen en het filtersysteem loskoppelen; ze droogmaken en vervolgens
droog opbergen.
¹Wij raden aan om stalen frame baden en baden met een opblaasrand te demonteren en voor de winter opbergen.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALPC.
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