uw partner voor zwembad en vijver

HOE KRIJG JE EEN GROEN ZWEMBAD WEER HELDER?
Volg ons stappenplan om het weer helder te krijgen. Wees ervan bewust dat er geen wondermiddelen bestaan
die het zwembadwater in één dag helder krijgen. Het kan een aantal dagen, soms zelfs weken, kan duren.

STAP 1: CONTROLEER het water in het zwembad met een goede tester. Vooral de alkaliteit (TA)
en pH-waarde van het zwembad zijn hier van belang. Voeg, indien nodig, TA+ of TA- en/of pH- of
pH+ toe aan het zwembad om de pH-waarde op peil te brengen. Een goede TA-waarde ligt tussen
de 100 en 150 ppm en een goede pH-waarde ligt tussen de 7.0 en 7.4. 7.2 is perfect.
STAP 2: Voeg CHLOORSHOCK toe aan het zwemwater. De normale chloorwaarde ligt tussen de 1
en 2 ppm/liter. Bij algen in het zwembad mag het chloorgehalte opgehoogd worden naar 3 ppm/
liter. LET OP! Teveel chloor kan leiden tot gebonden chloor wat averechts kan werken. Bovendien
blijft chloor een levensgevaarlijk product bij onjuist gebruik.
STAP 3: Mocht het water hevig groen zijn, dan doe je er verstandig aan ook ANTI-ALG toe te voegen. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing.
STAP 4: Laat de ZWEMBADPOMP 24 uur PER DAG DRAAIEN. Controleer dagelijks de waardes
van het zwembad en pas deze, indien nodig, aan met de juiste chemicaliën.
STAP 5: VERWIJDER DE DODE ALGEN uit het zwembad
Dode algen blijven vaak in het zwembad liggen. Ze zijn te klein om door de filterinstallatie gefilterd te kunnen worden. De algen zakken naar de bodem of blijven in het water zweven. Om de
algen uit het zwembad te verwijderen kun je het volgende doen:
STAP 6: Voeg eventueel VLOKMIDDEL toe aan het zwembad. Vlokkingsmiddel bindt alle zwevende deeltjes aan elkaar zodat ze gefilterd kunnen worden door de filterinstallatie.
STAP 7: ZET DE POMP 24 uur OP CIRCULEREN. Het water mag dus via het filtervat lopen. Hierdoor heeft het vlokkingsmiddel de kans om alle zwevende algendelen aan elkaar te binden.
STAP 8: ZET DE POMP WEER OP FILTEREN en hou de DRUKMETER goed in de gaten. Grote
kans dat deze snel zal oplopen. Zet het filtervat met de 6-weg kraan in dat geval enkele minuten
op backwashen.
STAP 9: MAAK DE BODEM VAN HET ZWEMBAD SCHOON door deze goed schoon te maken met
een zwembadstofzuiger. Backwash de filterinstallatie regelmatig.
Na het volgen van bovenstaande stappen zouden alle algen uit het zwembad moeten zijn.
Het groene zwembad is nu veranderd in een helder en schoon zwembad. Geduld is hierbij belangrijk.
Heb je nog vragen over het schoonmaken van een groen zwembad? Wij helpen je graag!
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