Clean Pool: används i
utspädd varmt vatten
i koncentrationer på
1: 100/1: 10 eller till
och med outspädd
enligt rengöringsbehovet.
Pool Protect: Vid start, 1 dl pr. 10.000 liter vatten.
Förebyggande dosering: Lägg till varje vecka 0,5
dl pr 10.000 liter vatten.Placera alltid tabletterna i
poolens skimmer.
All-in-one Klor: Lägg till 1 tablet pr. 20.000 liter vatten. När 90% av tabletten är upplöst, tillsätt nya tabletter. Placera alltid tabletterna i poolens skimmer.

Kalkbeläggningar av
för hårt vatten.

• Töm poolen och
gör rent
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Testa pH innan du
använder andra vattenvårds- produkter
och minst 1-2 gånger
i veckan

Poolen sidor har en
grov beläggning

• Fjern belægninger
• Tøm poolen for
vand og rens.

När?

Kalkaflejringer fra hårdt
vand

Hvornår?

Poolens sider har en ru
belægning

Test pH-værdien før
brug af andre vandplejemidler og mindst
1-2 gange om ugen

Vattnet innehåller
mangan

Kvik klor, Langtids Klor og All-in-one Klor

Vattnet är svart och
oklart

Minus, pH Plus och
Test Strips

Vandet indeholder
mangan

Vilken
produkt?

Vandet er sort og
uklart

pH Minus, pH Plus og
Test Strips pH

Vattnet innehåller järn

Hvilket
produkt?

Vandet indeholder jern

Vattnet är brunt
och oklart

PH-värdet måste alltid
justeras innan du
använder andra vattenvårdsprodukter

Vandet er brunt
og uklart

• Justera pH-värdet
• Chockbehandla
• Tilsæt friskt vatten
och låt pumpen
köra kontinuerligt

Varför?

Spår av järn i vattnet
(gul-grön färg)

For at sikre god vandhygiejne

Spår av järn i vattnet
(gul-grön färg)

Hvorfor?

Spor af jern i vandet
(gul-grøn farve)

• Justér pH værdien
• Chokbehandling
(se trin 2)
• Tilsæt frisk vand og
lad pumpen køre
kontinuerligt.

pH værdien skal altid
justeres før brug af andre vandplejemidler

Spor af jern i vandet
(gul-grøn farve)

Spår av koppar i
vattnet (turkos färg)

Desinfektion av vattnet

Spor af kobber i
vandet (turkis farve)

Desinfektion af vandet

Vattnet är grönt men
klart. Bruna partiklar
kan ofta ses i vattnet
med innehåll av koppar eller järn

För att säkerställa god vattenhygien

Spår av järn i vattnet
(gul-grön färg)

Kvik klor: Vid start, 75g pr. 10.000L (chock behandling). Förebyggande
dosering, 20-30g pr 10.000L varje 3.-4. dag
All-in-one Klor: Lägg till 1 tablett pr. 20.000 liter vatten. Når 90% af tabletten er opløst, tilsæt ny tablet. Læg altid tabletten i poolens skimmer.
Langtids Klor: Lägg till 5 tabletter pr. 10.000 liter vattten. När 90% av
tabletten är upplöst, tillsätt nya tabletter. Placera alltid tabletterna i
poolens skimmer.

Clean Pool: benyttes
fortyndet i varmt
vand i koncentrationer 1:100/1:10 eller
endda ufortyndet alt
efter rengøringsbehovet.
Pool Protect: Ved opstart, 1 dl pr. 10.000 liter vand.
Forebyggende dosering: Tilsæt ugentligt 0,5 dl pr
10.000 liter vand. Læg altid tabletterne i poolens
skimmer.
All-in-one Klor: Tilsæt 1 tablet pr. 20.000 liter vand.
Når 90% af tabletten er opløst, tilsæt ny tablet. Læg
altid tabletten i poolens skimmer.
Kvik klor: Ved opstart, 75g pr. 10.000L (chock behandling). Forebyggende dosering,20-30g pr 10.000L hver 3.-4. dag
All-in-one Klor: Tilsæt 1 tablet pr. 20.000 liter vand. Når 90% af tabletten
er opløst, tilsæt ny tablet. Læg altid tabletten i poolens skimmer.
Langtids Klor: Tilsæt 5 tabletter pr. 10.000 liter vand. Når 90% af tabletten
er opløst, tilsæt nye tabletter. Læg altid tabletterne i poolens skimmer.

Clean Pool

Säkerställ en ren pool
i början av poolsäsongen

Sikrer en ren pool ved
opstart af poolsæsonnen

Huvudstädning av
poolen
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Clean Pool

Spor af jern i vandet
(gul-grøn farve)

Justera vattnets pH

Vandet er grønt men
klart. Brune partikler
kan ofte ses i vand
med indhold af kobber
eller jern

Pool Protect och All-in-one Klor

Inte tillräckligt
desinfektionsmedel

Pool Protect og All-in-one Klor

• Justera pH-värdet
• Chockbehandla
• Kör igång pumpen

Kvik klor, Langtids Klor och All-in-one Klor

Ikke nok desinfektion
i vandet.

Vad bör
göras?

Vattnet är mjölkaktigt
och oklart

Hårt vatten. Kalkpartiklar utsöndras i vattnet
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Vandet er mælkeagtigt og uklart

• Justér pH værdien
• Chokbehandling
• Lad pumpen køre

För att säkerställa god vattenhygien och rent vatten

Hårdt vand. Kalkpartikler udskilles i vandet.

For at sikre god vandhygiejne og rent vand

Poolens sidor är
slemmiga

• Justera pH-värdet
• Chockbehandla
(STEG 2)
• Tillsätt Pool Protect

Underhåll av rent vatten

Algtillväxt
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Poolens sider er
slimede

Algevækst

• Justér pH værdien
• Chokbehandling
(se trin 2)
• Tilsæt Pool Protect

Justér vandets
pH værdi

Vattnet är grönt
och oklart

Vedligeholdelse af rent vand

Vandet er grønt
og uklart

LØSNING/LÖSNING

Hovedrengøring af poolen

ÅRSAG/ORSAK

Hvad skal
gøres?

PROBLEM
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Problemløsning/ Problemlösning

Vandmiljø
Det omgivende miljø påvirker vandet i havebassinet. Vinden tilfører hele tiden mikroskopisk nedfald til bassinvandet
og i nogle perioder afgiver træer, buske og haveplanter mere
nedfald og pollen. Høj badeaktivitet tilfører også flere bakterier til vandet.
Varme sommerdage giver bedre vækstbetingelser for belægninger i poolen og kræver derfor flere vandplejemidler
og mere cirkulation i vandet. Store mængder regnvand kan
påvirke pH balancen i vandet og gøre dit bassinvand for surt.
Det kræver justering af pH balance og ekstra tilføring af
vandplejemidler. PH værdien 7,2 er neutral og et acceptabelt
niveau er, når den ligge mellem 7,0 og 7,4.
Det er derfor altid vigtigt løbende at kontrollere vandets kvalitet, så det holdes rent, friskt og indbydende. Det gøres med
Test Strips, som hurtigt og nemt måler vandets pH værdi og
indhold af klor.

Sådan får du krystal
klart poolvand
Så här får du kristallklart poolvatten

Vattnet i bassängen påverkas av omgivningen. Vattnet
tillförs hela tiden mikroskopiskt nedfall, som ex. pollen från vinden. Hög badaktivitet lägger också till fler bakterier i vattnet.
Varma sommardagar, när vattnets temperatur är över 20OC,
skapar goda växt förhållanden för bakterier och stora mängder regnvatten kan påverka pH balansen i vattnet och göra
vattnet surt.
Därför ska du kontinuerligt kontrollera och ev. justera pH balansen och tillföra vårdprodukter. PH-värdet på 7,2 är neutralt
och en acceptabel nivå är när det är mellan 7,0 och 7,4.
Vattenbalansen kontrolleras lätt och enkelt med Test Strips,
som snabbt mäter vattnets pH värde och klorinnehåll.

Ren besked om vandpleje
og overblik over de
nødvendige plejemidler.
Rena besked om vattenskötsel och överblick över
nödvändiga skötselmedel.

Nem vandpleje - i 4 overskuelige trin
Enkel vattenskötsel - i 4 överskådliga steg

pH balance / pH balans

TRIN/STEG
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Test Strips (1537), pH Minus (12507/12509), pH Plus (12506)

Rätt mängd Pool Protect (12508) i vattnet förebygger bildandet av beläggningar på poolens botten och sidor, vilket annars kan uppstå på grund av
varmt vatten och solsken. Dessutom förlängs klorets effekt. Beläggningar
är slembildande mikroorganismer som utgör grogrund för bakterieutvecklingen. Om poolen redan har fått beläggningar ska en dubbel dos Kvik Klor
(12503/12504) tillsättas vattnet. Därefter tillsätts förebyggande Pool Protect.

Over 7,4: Benyt pH Minus (12507/12509) til at
sænke pH værdien.
Under 7,0: Benyt pH Plus (12506) til at hæve pH
værdien.

pH-värdet ska ligga mellan 7,0 och 7,4
Vattnets pH-värde är avgörande för all vattenskötsel. Därför är alltid det
första och viktigaste steget att mäta och justera pH-värdet. Använd Test
Strips för att snabbt och enkelt mäta vattnets aktuella pH-värde. Sträva
efter ett värde på 7,2
Över 7,4 används pH Minus (12507/12509) för att sänka pH-värdet.
Under 7,0 används pH Plus (12506) för att höja pH-värdet.

TRIN/STEG
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Clean Pool (12510)

Pool Protect (12508), All-in-one Klor (12505)

Forebyggelse, nøglen til
et sundt vandmiljø

Snavs, sporer og bakterier tilføres løbende poolvandet fra omverdenen.
For at undgå at bakterier formerer sig i vandet, benyttes vandplejemidler til desinfektion. Vandplejemidler er såkaldte oxidanter, der omfatter
produkter baseret på Klor. Desinfektionsmidlerne skal tilføres poolvandet
løbende med Kvik Klor (12503/12504), Langtids Klor (12512) eller All-in-one
Klor (12505). Mængden afhænger af vandets kvalitet.

Den rette mængde Pool Protect (12508)
i vandet vil forebygge den dannelse af
belægninger på poolens bund og sider, som
varmt vand og sol ellers bidrager til, ligesom
det vil forlænge klorets effekt. Belægninger er slimdannende mikroorganismer, der
giver grobund for bakterieudvikling. Såfremt
poolen allerede har fået belægninger, skal
vandet tilføres en dobbelt dosis Kvik Klor
(12503/12504) og derefter forebyggende
Pool Protect.
All-in-one Klor (12505) kan også benyttes da det er en
kombination af Langtids Klor og Pool Protect.

TRIN/STEG
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Til hoved- og forårsrengøring

En så kallad ”chockbehandling” bör genomföras när du just har fyllt
poolen med vatten, eller om du måste hantera specifika problem (se Problemlösning på baksidan). En chockbehandling innebär att vattnet tillförs
en högre dos av desinfektionsmedel än normalt för att effektivt desinficera
vattnet helt och avlägsna eventuella beläggningar och missfärgningar.
För ”chockbehandling” används Kvik Klor (12503, 12504), som är ett lättlösligt klorgranulat.

Vandet skal chokbehandles
og desinficeres løbende

Til den løbende vedligeholdelse af vandets renhed benyttes Langtids Klor
(12512) som er langsomtopløselige klortabletter, der afgiver kloret kontinuerligt til vandet. Klortabletterne placeres i poolens skimmer.
Vand med forkert pH værdi, varmt vand samt pools, der er udsat for høj
solbestråling, kræver højere doser. Det samme gælder i højsæsonen, når
flere forurenende elementer (blade, græs, solcreme, kosmetik og hår)

Rengøring / Rengöring

Langtids Klor (12512) används för att kontinuerligt upprätthålla vattnets
renhet, som är långsamt upplösa klortabletter som kontinuerligt släpper klor
i vattnet. Klortabletterna placeras i poolens skimmer.
Vatten med felaktigt ph-värde, varmt vatten samt pooler som utsätts för
mycket solstrålning kräver högre doser. Samma sak gäller under högsäsong när flera förorenande element (löv, gräs, solkräm, kosmetika och hår)
hamnar i poolen.

Vedligehold / Underhåll

Rengöring och underhåll
Det räcker inte med att använda kemisk vattenskötsel för att vattnet ska
vara friskt och lockande. Det är också nödvändigt att filtrera vattnet effektivt genom pumpsystemet och löpande ta bort skräp från vattnet. För detta
ändamål rekommenderas det bland annat bottendammsugare, teleskopstänger, särskilda yt- och bottennät mm. Om den här utrustningen används
minskar behovet av kemisk vattenskötsel och slitaget på poolens filterpump.

All-in-one Klor (12505) kan också användas eftersom det är en kombination
av Langtids Klor och Pool Protect.

Smuts, sporer och bakterier tillförs hela tiden
poolvattnet från omgivningen. För att undvika att
bakterier förökar sig i vattnet används skötselmedel
för desinfektion. Skötselmedlen för vattnet är så kallade oxidanter och omfattar produkter baserade
på framför allt klor. Desinfektionsmedel ska tillföras
poolvattnet löpande med Kvik Klor (12503/12504),
Langtids Klor (12512) eller All-in-one Klor (12505).
Mängden beror på vattnets kvalitet.

Vandets pH værdi er afgørende for al vandpleje. Det første og vigtigste trin er derfor altid at
måle og justere pH værdien. Benyt Test Strips
til enkelt og hurtigt at måle vandets aktuelle
pH-værdi. Tilstræb en værdi på 7,2

Kvik Klor (12503, 12504), All-in-one Klor (12505),
Langtids Klor (12512)

Förebyggande, nyckeln till en hälsosam
vattenmiljö

Vattnet ska chockbehandlas
eller desinficeras löpande

PH værdien skal ligge
mellem 7,0 og 7,4

Decinficering

kommer i poolen. En såkaldt “chokbehandling”
bør foretages, når du lige har fyldt poolen med
vand, eller hvis du har at gøre med specifikke
problemer (se bagsiden). En chokbehandling
indebærer, at vandet tilføres en koncentreret
dosis desinfektionsmiddel, for effektivt at desinficere vandet helt, og fjerne evt. belægninger og
misfarvninger. Til “chokbehandling” benyttes Kvik
Klor (12503/12504), som er en hurtigopløselig klor
granulat.

TRIN/STEG
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Clean Pool er et syrebaseret rengøringsmiddel
til hoved- og forårsrengøring af swimmingpools. Clean Pool opløser alle kalkaflejringer,
rustpletter og almindeligt snavs på poolens
sider og bund.
Clean Pool benyttes fortyndet i varmt vand i
koncentrationer 1:100/1:10 eller endda ufortyndet alt efter rengøringsbehovet. Påføres med
børste eller skrubbe.

Rengøring og vedligeholdelse
Det er ikke nok at bruge vandplejemidler til at
holde vandet frisk og indbydende. Det er også
nødvendigt at filtrere vandet effektivt gennem
pumpesystemet, samt løbende at fjerne nedfald og urenheder fra vandet. Til dette formål
anbefales bl.a. bundstøvsugere, teleskopstænger, specielle overflade- og bundnet mm. Bruges dette udstyr mindskes behovet for kemisk
vandpleje samt slitage på poolens filterpumpe.

För djuprengöring och löpande rengöring av vattenlinjen
Clean Pool är en syreprodukt för huvud- och vårrengöring av pooler. Clean Pool löser upp alla kalkavlagringar, rostfläckar och vanligt smuts på poolens sidor
och botten.
Clean Pool används förtunnat i varmt vatten med en
koncentration på 1:100/1:10, eller till och med oförtunnat beroende på rengöringsbehov. Stryks på med
borste eller skurkudde.

Gode tips
1
2
3
4
5

Efterse jævnligt filtret og rengør eller udskift det
om nødvendigt.
Test og justér pH værdien løbende til at ligge mellem 7,0 og 7,4.
Undgå så vidt muligt snavs i poolen. Placér fx. en
balje med rent vand ved stigen.
Vandplejemidler skal tilsættes oftere og i en større
dosis i varme perioder med høj badeaktivitet.
Husk regelmæssig chokdesinfektion.

Bra tips
1

Se hela tiden efter filtret och rengör eller byt ut
det vid behov.

2

Testa och justera pH-värdet löpande så att det
ligger mellan 7,0 och 7,4.

3
4
5

Undvik smuts i poolen så mycket det går. Placera
till exempel en balja med rent vatten vid stegen.
Vattenvårdsmedel ska tillsättas oftare och i större
dos under varma perioder med hög badaktivitet.
Kom ihåg regelbunden chockdesinfektion.

