
ZBWX3010

ZWCX4052

STAP 2
Zwembad schoonmaken

•  Reinig de liner/waterlijn met waterlijnreiniger of   
 Pool’Gom. 

• Reinig uw afdekking met reinigingsmiddel, zodat het 
 achtergebleven vuil niet kan inwerken tijdens de winter. 

•  Stofzuig uw zwembad grondig, backwash uw filter 
 en reinig de zandfilter nadien met Filter Plus. 

•  Reinig uw inox-ladder met Edelstahlreiniger. 

•  Vergeet ook uw warmtepomp niet, reinig
 deze grondig met warmtepomp reiniger en
 bedek hem met een thermische cover 
 wanneer deze niet in gebruik is.

• Voeg 5 liter Winterklaar met algendoder toe per 50m³ 

 of 

• Voeg 1 liter Super geconcentreerde 
 Winter Care toe aan het water 

•  Filter gedurende 4 uur. 

• Leg een blokje zeofine in het skimmermandje. • Leg een winterzeilkussen op uw zwembad 
 om het winterzeil te ondersteunen. 

• Plaats het winterzeil over uw zwembad. 

 » U heeft graspinnen, hout- of betonpinnen nodig. 

 » Vergeet ook de elastieken niet.

 OPGELET ↓
uw pomp moet draaien bij vriestemperaturen!  

 Daarom raden wij u ten stelligste aan
 om een vriesbeveiliging te plaatsen!

 *Om energie te besparen tijdens
 het actief overwinteren, kan u een 
 frequentieregelaar gebruiken. 

 De kostprijs aan energie per dag van een 1 PK pomp is  
 gemiddeld 1 euro. Met een frequentieregelaar kan de  
 pomp aan 1200 toeren draaien en kost u dat slechts  
 0,33 euro.

 We raden aan om uw pomp toch 2u/dag te laten   
 draaien, op deze manier blijft de pH en chloor op punt.

100-150

AlkaIdeale*
waardes 7,2-7,6

pH

1,5

Chloor

STAP 1
Chemisch winterklaar maken  

STAP 4
Afdekken / onderhoud

STAP 3
Vorstvrij / winterklaar maken

STAP 5
Chemie bewaken 

• Breng uw water tot de ideale waardes*.

Laat de pomp 
minimum 24 tot
maximum 48 uur
circuleren.

ZBWX0071

ZBWX3201

ZBWX0072 

ZALX6091

ZWCX4006

ZATX0197

ZBZX3130

ZBZX3150

ZBZX3120

ZBWX3017-P1M

ZBWX0056-P

ZKEX0112

ZWCX4075

ZWOX4115

ZWCX4021

• pH 7,2 – 7,6 

• Chloor : 0,5-1,5 ppm

• Voeg in januari opnieuw dezelfde hoeveelheid
 winterklaar toe.
 TIP: Dit kan u best nu al in uw agenda noteren.

ZVWX0001
ZVWX0002
ZVWX0003

ZWCX4055

WAT TE DOEN BIJ ACTIEF OVERWINTEREN?

Voordelen Nadelen
+ Betere kwaliteit van het water bij lenteopstart. 

+ Minder werk bij winter- en zomerklaar maken. 

+ Mogelijkheid om te zwemmen.

- Verbruik van energie* 
» een frequentieregelaar om energie te besparen. 

- Risico op bevriezing bij elektriciteitspanne 
   of problemen met de pomp.

UW ZWEMBAD BLIJFT VOLLEDIG GEVULD EN U BLIJFT FILTREREN. 



STAP 2
Zwembad schoonmaken

•  Reinig de liner/waterlijn met waterlijnreiniger of   
 Pool’Gom. 

• Reinig uw afdekking met reinigingsmiddel, zodat het 
 achtergebleven vuil niet kan inwerken tijdens de winter. 

•  Stofzuig uw zwembad grondig, backwash uw filter
 en reinig de zandfilter nadien met Filter Plus. 

•  Reinig uw inox-ladder met Edelstahlreiniger. 

•  Vergeet ook uw warmtepomp niet, reinig
 deze grondig met warmtepomp reiniger en
 bedek hem met een thermische cover 
 wanneer deze niet in gebruik is.

•  Voeg 5 liter winterklaar toe per 50 m³ of 1 l Super   
 geconcentreerde Wintercare en filter gedurende 4 uur. 

•  Laat het zwembadwater zakken tot onder de 
 inspuiters d.m.v. een backwash of dompelpomp. 

•  Maak de leidingen watervrij. 
 Dit kan door perslucht te gebruiken. 

•  Laat het water uit de zandfilter, de filterpomp
 en de warmtepomp.

•  Plaats een gizzmo in de skimmer. 

•  Plaats winterdoppen in de inspuiters en 
 de stofzuigeraansluiting. 

•  Hang het skimmermandje aan een ijsbreker
 in het zwembad en leg een blokje zeofine 
 in het skimmermandje. 

• Koppel de ijsbrekers aan elkaar en leg hen diagonaal  
 over uw zwembad. (Niet nodig bij gebruik van 
 winterkussen, zie stap 4.)

• Leg een winterzeilkussen op uw zwembad om  het 
winterzeil te ondersteunen. 

• Plaats het winterzeil over uw zwembad. 

 » U heeft graspinnen, hout- of betonpinnen nodig. 

 » Vergeet ook de elastieken niet.

 OPGELET ↓ 
 Alle apparaten die elektronica bevatten, 

kan u best afkoppelen en binnen bewaren.
Sondes van automatische doseringssystemen

 moet u in KCL-bewaarvloeistof bewaren. 

 Zorg ervoor dat alle leidingen en apparaten leeg zijn.

100-150

AlkaIdeale*
waardes 7,2-7,6

pH

1,5

STAP 1
Chemisch winterklaar maken  

STAP 4
Afdekken

STAP 3
Vorstvrij / winterklaar maken

STAP 5
2e dosis winterklaar 

•  Voeg in januari opnieuw dezelfde hoeveelheid 
winterklaar toe aan het zwembad. 
TIP: Dit kan u best nu al in uw agenda noteren.

• Breng uw water tot de ideale waardes*.

ZBWX0071
ZBWX0072 

ZBWX0010-1

ZWCX4021

ZBWX0020

ZBWX0040

ZBZX3130

ZBZX3150

ZBZX3120

ZBWX3017-P1M

ZWWX7168

ZBWX3010

ZBWX3201

ZVWX0001
ZVWX0002
ZVWX0003

Chloor

ZWCX4052

ZALX6091

ZWCX4006

ZWCX4055

ZKEX0112

ZWCX4075

ZWOX4115

WAT TE DOEN BIJ PASSIEF OVERWINTEREN?

+ Langere levensduur van uw toestellen.

+ Lagere energiekost.

U LAAT HET WATER ZAKKEN, LAAT DE ZWEMBADLEIDINGEN LEEG EN  STOPT MET FILTREREN.

Voordelen Nadelen
- Meer werk bij winter- en zomerklaar maken.

- Waterverlies.

Laat de pomp 
minimum 24 tot
maximum 48 uur
circuleren.


