
pH-skala
Tilsæt pH Plus

Syre-område

Vandet giver øjensvie.
Korrosivt over for metaldele.
Kan give grønt vand hvis der er kobber eller  
kobberlegeringer  i anlægget.

Ingen tilsætning

Ideal-område

Vandet føles behageligt for de badende.
Der opnås en god nyttevirkning af 
klortilsætningen.

Tilsæt pH Minus

Alkalisk-område

Tåget eller mælket vand.
Klorvirkningen er reduceret.
Kalkudfældninger.
Vandet føles fedtet og ubehageligt for de badende.

Sådan beregnes poolens vandindhold
Firkantede pools:

1 m3 = 1000 liter

Runde pools:

Quick Guide

Til perfekt 
poolvand!

 Quick Guide 
Til perfekt poolvand!

En swimmingpool er ikke bare et stort ”badekar” hvor vandet 
kastes bort efter hver badning.
I din pool kan det samme vand genbruges i en længere pe-
riode og stadigvæk være sikret en god hygiejnisk kvalitet og 
klarhed til stor glæde for de badende.

Du skal blot huske de fire baderegler: 

1. Alle badegæsterne skal have mulighed for en grundig 
afvaskning før badning.

2. Filtrer vandet mindst 8 timer om dagen,  
for at bevare vandets klarhed.

3. Bring vandet i ”balance” ved at justere  
pH-tallet til mellem 7,2-7,6

4. Oprethold et frit kloroverskud i vandet på mellem  
1,0-3,0 mg/l for at sikre vandets hygiejniske kvalitet.

Vandanalyser
Ved hjælp af nogle simple vandanalyser kan du let måle den 
kemiske vandkvalitet, og afhængig af måleresultaterne bringe 
vandet i balance eller tilsætte desinfektionsmidler, hvis det 
kræves. 
Vandanalyserne udføres med et Tollhouse Klor-og pH test kit.

Sådan bør dine vandanalyser se ud:

        
 

Vandanalyse Ideal-værdi   Juster med Tollhouse Poolpleje

Måling af pH-værdi  7,2-7,6 Hvis for lav tilsæt: pH-Plus/pH-Höjer
Hvis for høj: pH-Minus/pH-Sänker

Måling af frit klor 1,0-3,0 mg/l 
Max. 5,0 mg/l

Hvis for lav: Tilsæt Kvik Klor/Snabbklor

Hvis meget højt over 6,0 mg/l skal der 
afventes med badning til klorniveauet 
er faldet til under 5,0 mg/l 
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det komplette POOLPLEJE program

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og oplysninger om produktet.

Waterhouse poolpleje produkter Pakning Anvendelse

Kvik Klor/Snabbklor granulat 1 kg
5 kg

Hurtig regulering og evt. shockkloring af poolen. 
Kan også anvendes som daglig klortilsætning.

Langsomklor/Langtidsklor tabletter 20 g  1 kg
Langsomt opløselige 20 g tabletter til pools under 
15 m3. Er velegnet som uge-tabletter, da kloren 
frigives langsomt til vandet.

Langsomklor/Langtidsklor tabletter 200 g  5 kg 
10 kg

Langsomt opløselige store 200 g tabletter til pools 
over 15 m3. Er velegnet som uge- tabletter, da kloren 
frigives langsomt til vandet.

pH Plus/pH Höjer granulat 1 kg Hævning af vandets pH-værdi, når en vandanalyse 
viser for lave værdier, se skema. 

pH-Minus/pH-Sänker granulat 1,5 kg
8 kg

Sænkning af vandets pH-værdi, når en vandanalyse 
viser for høje værdier, se skema.

Pool Protect  1 l

Aktivator der anvendes sammen med Kvik Klor/
Snabbklor og eller Langsomklor/Langtidsklor for at 
opnå en ekstra kraftig desinfektionsvirkning, til sikring 
af vandets mikrobiologiske kvalitet.

Pool Klar 1 l Flockningsmiddel til hurtig forbedring af vandets 
klarhed ved sandfilter filtrering.

Pool start kit bestående af:
1 kg Kvik Klor/Snabbklor granulat,
1 l Pool Protect,
1,5 kg pH-Minus/pH-Sänker granulat 
1 stk tester til klor- og pH-målinger

1 stk. Et praktisk opstartsæt til større pools. 

Poolltester m. DPD1 og Phenolred tabs 1 stk. Til måling af vandets klor og pH-værdi.

Pool vandkant rengøring 1 l Alkalisk rengøringsmiddel til rengøring af poolens 
vandlinjekant.

Alka Plus 1 kg
3 kg

Til hævning af badevandets alkalitet i områder med 
”blødt” vand.

Refill tabletter til pool tester
20 x DPD1- og
20 x Phenolred 

tabs

Ekstra tabletter til måling af vandets Klorværdi-og 
pH-værdi.

Pool Teststrips 50 strips Til hurtig kontrol af vandets værdier af Klor, pH og 
Alkalitet.


