Vejledning til Forårs opstart af Pools
Nedenstående procedure er tænkt som et forslag til en hensigtsmæssig
procedure, men du skal altid følge de manualer for tekniske udstyr som er
fulgt med poolen.
Vinter foranstaltninger:
- Overdækninger Fjernes og rengøres, brug f.eks. SpaCare Cover Care Box som er
udviklet til brug på termolåg til udendørs spabade.
- Fjern vinterpropper og andet der har været anvendt til vinterlukningen.
- Husk at samle alle adskilte samlinger til pumpe/filter/dyser.
- Husk at isætte grovfilter i skimmer og cirkulationspumpe.
Rengøring af poolen:
- Fjern blade og andet med bundnet.
- Vandlinje kanten rengøres med Saniklar SuperGel – husk at følge vejledningen på
produktet og brug HANDSKER!
- Poolens bund og sider skrubbes grundigt med bassinbørste.
- Fyld vand i poolen op til 2/3 i skimmeråbningen.
Sandfilter:
- Husk at lukke bundudløb på filteret.
- Sandet (eller glas) renses med Saniklar Sandfilter Cleaner – følg nøje vejledningen på
produktet!
Inden start af cirkulationspumpe:
- Efterspænd forsigtigt alle samlinger
- Sørg for alle kuglehaner/ventiler er åbne
- Spæd evt. vand til pumpen
- Sæt Multiport på Cirkulation for mindre modstand.
- Start pumpen og sluk når der er vandflow.
- Sæt Multiport på Returskyl (kl. 18.00) og start pumpen igen og skyl i 5 min.
- Efterfyld vand i poolen til 2/3 op i skimmeråbningen.
Vandkvalitet:
- Cirkulationspumpen skal køre konstant de første par uger.
- Start med at chokklore poolen. Dette gøres lettest ved at tilsætte en Saniklar Shock Pot
der passer til en pool på 30-50 m3. Elelrs brug HTH klor og tilsæt 15 gram/ml per 1 m3
pool – dvs. har du 30 m3 vand i poolen tilsættes 450 gram HTH klor
- Efter 1 time testes pH værdien i poolen og justeres ned til 7,0 med Saniklar pH-Minus.
For at sænke pH fra 7,5 til 7,0 i en pool på 30 m3 bruges 750 gram (475 ml) Saniklar
pH-Minus.
- Kontroller alkaliniteten – den skal være mellem 80-120 mg/l er oftest for lav ved opstart.
Hæves med Saniklar Alka Up.
- For sikkerhed på grønt vand tilsættes Saniklar Super Kleral
- For krystalklart vand lægges en Saniklar SunFlock rulle i skimmerkurven.
HUSK AT KONTROLLERE pH og Klor HVER DAG I STARTEN AF SÆSONEN!
pH skal være 7,0 – 7,4 (bedst ved 7,0).
Klor (DPD1 måling) skal være 1,0 – 3,0 mg/l

