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1. Zodra de temperatuur van het water boven de 10 graden komt adviseren wij dat u onderhoud te gaan
plegen aan het zwembad. Om een goede start te geven aan het zwembad adviseren wij u
onderstaande punten te doorlopen:
2. Verwijder de (winter) afdekking en zorg dat alle bladeren en grof vuil uit het zwembad verwijderd
wordt.
3. Maak de skimmer mandje(s) schoon en koppel de pomp weer aan op de aanvoerleiding.
4. Controleer de manometer of deze ook nul aan geeft als de pomp uit staat, het komt vaker voor dat
een manometer bevroren is geweest en daardoor defect.
5.
Aansluiten van regelsystemen zoals Aquascenic of dergelijke systemen weer aan en ga vervolgens
de elektroden kalibreren lees hiervoor de instructies van betreffend systeem. Zorg ervoor dat de
Kalibratie vloeistof niet ouder is dan 3 maanden indien deze open is geweest, controleer ook de
houdbaarheid datum. Indien de elektrodes niet gekalibreerd kunnen worden moeten deze
schoongemaakt worden met speciale schoonmaak vloeistof indien deze dan nog niet werken moet
deze vervangen worden.
6. Verwissel het kwartszand indien deze ouder is dan 4 a 5 seizoenen, het zand slijt en zal minder goed
gaan filteren en kleven met als gevolg sneller algen vorming in het zwemwater.
7. Controleer het zeefje in de pomp of deze goed schoon is.
8. Maak eventueel terugslag kleppen schoon
9. Koppel de warmtepomp en solar panelen weer aan het water systeem.
10. Vul het zwembad (tot minimaal de helft van de skimmer(s))
11. Vul de pomp met water voor de eerste aanzuiging en herhaal dit zo nodig oom het zwembad water
weer aan te zuigen. Max. 10 minuten droog laten draaien.
12. Voor een goede start adviseren we een chloorshock te geven aan het water lees op de emmer de
voorschriften gemiddeld is dat 20 gram per 10 m3 water. Zorg ervoor dat eerstde PH tussen de 7.0
en 7,4 is. Onze Labelbleu producten zijn van zeer hoge kwaliteit om uw water te behandelen.
13. Door de chloorshock kan de PH gaan dalen, eventueel PH + toevoegen.
14. Controleer het zoutgehalte indien u gebruik maakt van Aquascenic of zoutelectrolyse
15. Na 2 a 3 dagen het water testen, een uitgebreide foto meting op 10 stoffen kan bij Aquasilver een
professionele water analyse gedaan worden. Wij mailen dan de resultaten door en kort advies.
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Zwembad water analyse om zeker te zijn van goed water. Als zwembad water ouder wordt kunnen waardes
zoals die van cyanuurzuur (stabilisator), koper bromide, ijzer en fosfaten etc. flink oplopen en is uit balans
raken. Het gevolg is dat het water ongezond is voor het lichaam en water moeilijk schoon te houden is. Dit
geeft ook schade aan zwembad en snelle groei van algen, virussen en bacteriën.
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Vrije Chloor
Totale chloor
Stabilisator (cyanuurzuur)
Bromide
PH

•
•
•
•
•
•

Calsium hardheid
Totale Alkaliniteit
Koper
Ijzer
Zout
Fosfaten

10 Test resultaten per mail
Test 1-1-2017

Gemeten waarden

Advies waarden

Vorige waarden

Vrije Chloor

00,00

00,00

00,00

Totale Chloor

00,00

00,00

00,00

Stabilisator Cyanuurzuur

00,00

000,00

00,00

Koper

00,00

00,00

000,00

000,00

000,00

000,00

Bromide

00,00

00,00

00,00

Totale Alkaliniteit, Zout en Fosfaten, ijzer

00,00

000,00

000,00

PH

Hoe gaat het in zijn werk:
Stuur 50ml zwembad water op of lever het bij Aquasilver Verpak het geheel goed voor verzending.
Vermeld uw adres gegevens en mail adres .
U ontvangt de analyse test gegevens per mail binnen 12 uur na ontvangst van testwater.
Order online klik op het winkelwagentje.
Voor vragen bel: 0475541622
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