WAT TE DOEN BIJ
GROEN ZWEMBADWATER?
Groen water... elke zwembadeigenaar krijgt er vroeg of laat mee te maken.
Zwembad.eu legt u stap voor stap uit hoe u er komaf mee maakt.

ZWCX2010-1 pH plus
ZWCX2025 pH min

ZWCX1120-1

4 uur laten
circuleren en
opnieuw meten

STAP 1
Breng de pH- (7.2 > 7.4) en de
chloorwaarde (0,5 > 1.5 ppm)
op peil.
Indien het chloorgehalte onder 0.5 ppm is gezakt
gebruik dan Chloorshock tot u een waarde van ± 2
ppm bereikt. Wanneer hoger dan 1,5 ppm: filterpomp aanzetten en wachten tot de waarde gezakt is.

4 uur laten
circuleren en
opnieuw meten

ZWCX1020-1

ZWCX4060

STAP 2
Voeg O’Clear vlokmiddel toe
(250ml per 10m³).
O’Clear Vlokmiddel zorgt ervoor dat kleine vuildeeltjes samen klonteren en naar de bodem zinken.

STAP 3
Filterpomp stilleggen
gedurende 12 uur.

ONZE EXPERTEN STAAN
VOOR U KLAAR!
Groen zwembadwater is iets wat u wilt voorkomen
aangezien het vaak een indicatie is van algengroei,
slechte desinfectie of een overschot aan cyaanzuur.
Voor nog meer informatie over het bestrijden en
voorkomen van groen water kunt u terecht bij onze
experten in de winkel.

STAP 4
De samengeklitte vuildeeltjes
stofzuigen op de ‘waste’-stand
van je filterpomp, gebruik
hiervoor geen robot.

HOE GROEN ZWEMBADWATER VOORKOMEN?
Groen water... elke zwembadeigenaar krijgt er vroeg of laat mee te maken.
Zwembad.eu legt u stap voor stap uit hoe u er komaf mee maakt.

ZWMX1060

TIP 1
Hou de pH- (7.2 > 7.4) en
chloorwaarde (0,5 > 1.5 ppm) zo
goed mogelijk op peil.

De PoolLab® watertester is de ideale tool voor
een uiterst nauwkeurige wateranalyse. Met dit
apparaat neemt u een staal van het zwembadwater, voegt er een kleurtabletje aan toe en in
een oogwenk leest u de pH-, chloor-, alkalineen cyanuurzuurwaarden op het scherm af.

TIP 2

ZWCX4024-Z

Geef algen geen overlevingskansen
en leg ± elke 14 dagen een blokje
PoolGel Crystal Water (Zeofine) in het
filtermandje van de pomp.
ZWCX4067

Zeofine haalt fosfaten, de voedingsbron
voor algen, uit het water.

TIP 3
Gebruik AlgaStop
Ultra Power, voorkomt de
vorming en de groei van algen.

ZWCX4025

TIP 4
CarePods is een 3-in-1
preventief product dat
troebel water en algen
en schuim bestrijdt.

