	
  

Skötselråd
ALLMÄNT
Poolen behöver regelbunden översyn och skötsel. Det är inte svårt och
tar inte mycket tid i anspråk. Med rätt skötsel är poolen alltid inbjudande
för bad och utrustningen klarar sig bättre.
Vi hoppas denna poolvårdsguide ger dig lite hjälp på vägen.
Först några ord om säkerhet
Poolen ska alltid vara täckt med barnsäkert överdrag när den inte
används. Det är ditt ansvar som poolägare. Överdraget sparar även
värme och det går åt mindre kemikalier. Alternativt kan staket, 90 cm
högt, med låsbar grind användas runt poolmiljön.
Ha alltid uppsikt över badande barn.
Rent kristallklart vatten
För att hålla ett rent klart vatten i poolen krävs både mekanisk och
kemisk rening. Nedanstående faktorer är en förutsättning för att kunna
hålla ett bra poolvatten.
• Reningsverk med pump och filter med anpassad kapacitet
•   Backspolning varannan vecka eller efter behov (ha koll på nanometern)
•  Bottendammsugning varje vecka (förslagsvis med robot)

• Balanserat vatten med rätt pH-värde 7,2-7,6
• Kontinuerlig desinficering med klor eller motsvarande
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Viktigaste värdena i ditt vatten
I ditt vatten finns många olika typer av värden men för att göra det så
enkelt som möjligt för dig som kund har vi här listat de värden som är
viktigast för dig att hålla koll på
1. pH-värde. Ska ligga på mellan 7,2 och 7,6. Felaktigt pH-värde innebär
att material och utrustning i poolen tar skada. Kloret tappar verkan och
vattnet irriterar ögon och hud.
2. Klor-värde. Är uppbyggt av tre olika typer. Fritt Klor är aktiv verksamt
klor som sköter desinficeringen. Fritt klor varken luktar eller irriterar i
normal halt. När fritt klor reagerar med
föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor, så kallade
kloraminer. Värdet ska ligga inom intervallet 1-3ppm där 1 är det mest
önskvärda. Bundet klor är overksamt/förbrukat och ger den stickande
klorlukten och kan vara irriterande för ögon och huden. Värdet ska vara
0 ppm men max 0,5 ppm. Totalt klor är summan av Fritt och Bundet klor
och ska därför ligga på mellan 1-3 ppm med målvärde 1 ppm
3. Alkanitet. Är ett värde för att möta vattnets stabilitet och ska ligga
mellan 100-200 ppm. Om alkaliniteten är för låg så ändrar sig pH värdet
upp och ner.
4. Kalkhårdhet. Ska ligga i intervallet 200-400ppm. Kalkhårdhet (kalkhalt)
avgör om vattnet är mjukt (låg kalkhalt) eller hårt (hög kalkhalt). Låg
kalkhalt <150 ppm är skadligt för material i poolen. Låg kalkhalt höjs
med Höj Kalk. Hög kalkhalt >1 000 ppm kan orsaka kalkutfällningar och
sätta igen filter.
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v pH-värdet ska vara 7,2-7,6
v Mät först pH-värdet och justera vid behov annars
fungerar inte kloret.
v Klorvärdet ska vara 1-3 ppm fritt
klor. Värdet kan vara tillfälligt högre direkt efter
dosering.

	
  

SNABBGUIDE VILLAPOOL 15-100M3?
Kontrollera pH-värdet
Kontrollera pH värde och klorhalt varje vecka med testset.
Test-strips med stickor är lätta att använda och digitalt testset
rekommenderas för bekväm avläsning av de viktigaste värdena. Justera
pH-värdet vid behov före klorering. Vid felaktigt pH-värde fungerar inte
kloret.
Desinficera med klor
Desinficeringen måste alltid vara aktiv för att hindra bakterier och alger
att uppträda i vattnet. Vanligast och mest effektivt är klor men även
andra desinfektionsmedel kan användas. Långverkansklor är vanligast
och mest bekvämt att använda till utomhuspooler. Det är stora 200
grams tabletter (”klorpuckar”).
Chockklorera vid behov samt uppstart/vinterstängning
Vid flitigt badande och högre vattentemperatur förbrukas
mer klor, så kontrollmät ditt vatten och eventuellt öka doseringen.
Chockklor används på alla typer av vatten.
Om vattnet blir grumligt och väggarna hala krävs chockklorering. Läs
doseringsanvisningarna på förpackningen. Tänk på att klumpar som
lämnas på botten kan orsaka blekning. Hantera kloret varsamt, det är
starkt frätande. Akta ögon, hud och kläder.
För mer info om uppstart, se avsnittet längre ner och för vinterstängning,
se enskilt dokument.
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Saltklorinator & UV-rening
Har du saltklorinator eller UV-renare så desinficerar dessa kontinuerlig
med automatik. Det är effektivt och ger ett rent vatten. Salthalt är
endast viktigt när man använder saltgenerator som tillverkar klor av salt.
Rekommenderad salthalt är normalt 0,4% (4 000 ppm).

Idealvärden för poolen:
Parameter
pH-värde
Fritt klor
Totalt klor
Bundet klor
Alkalinitet
Kalkhårdhet

Ideal
Ok
7,2
7,2-7,6
1 ppm
1-3 ppm
1 ppm
1-3 ppm
0 ppm
max 0,5 ppm
100-120 ppm
80-120 ppm
200-400 ppm
200-800 ppm

	
  

HJÄLPMEDEL VATTENVÅRD
Läs alltid doseringsanvisningarna på förpackningen.

•   Chockklor. Löser många av poolvattnets problem! Används på alla typer
av vatten om vattnet blivit grumligt och väggarna hala.
•   Multiaction/Multipuckar. Innehåller klor, flockmedel och algmedel.
Används främst om du inte av någon autodosering av ph/klor utan
mäter värden och tillsätter manuellt. Läggs i breddavloppet. Används 1
ggr i veckan under säsong.
•   pH-justering. Finns i både plus och minus
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