Handleiding - Summer Fun startset voor zwembad
De starterkit bestaat uit de volgende producten:
• Mini Quick chloortabletten (0,5 kg)
• Chloordrijver (1 x)
• pH- (0,5 kg)
• Testset voor pH en chloor (2 x 10 tabletten)

Heeft u een nieuw zwembad? Met deze Summer Fun startset zorgt u
ervoor dat u uw zwembad zonder problemen kunt gebruiken. Volg hiervoor onderstaand stappenplan:
Stap 1:
Vul het zwembad met leidingwater.
Stap 2:
Meet de pH-waarde van het water. Dit is de zuurtegraad van het water. In de ideale situatie
ligt de waarde tussen de 7,0 en 7,6. Afwijkende waardes kunnen er bijvoorbeeld voor
zorgen dat chloortabletten minder goed werken, dat het water troebel wordt
of dat er kalkaanslag ontstaat. Het testen doet u met de meegeleverde
testset. Dit werkt als volgt:
• Open de testset en vul hem met water uit het zwembad.
• Voeg de testtabletten voor het meten van de pH-waarde toe.
Hiervoor gebruikt u de Phenolred-tabletten.
• Sluit de testset.
• Schud de testset goed heen en weer.
• Lees de waarde af.
U kunt vervolgens de pH-waarde aanpassen met pH-plus en pH-min.
De waarde zal meestal te hoog zijn, daarom zit er in de testset pH-min.
Stap 3:
Voeg hierna chloortabletten toe met een shockbehandeling. Dit betekent dat u een extra hoge
dosering chloor toevoegt, namelijk 3 chloortabletjes per 1.000 liter water. Heeft u dus een zwembad
van 4.000 liter, dan zijn 12 chloortabletten noodzakelijk.
Gebruik voor het toevoegen van chloortabletten altijd een chloordrijver, want als u de tabletten direct
in het water gooit kan dit verkleuringen veroorzaken aan wand of bodem. U kunt het tablet bovenin de
chloordrijver plaatsen en zelf de chloorafgifte te bepalen door meer of minder openingen
te creëren.
Stap 4:
Test vervolgens de chloorwaarde met de testset. Dit gaat op dezelfde manier als in stap
2 omschreven is, alleen dan gebruikt u een DPD 1-tablet. Maak tussen de pH-waardetest en chloorwaarde-test door de testset goed schoon om optimale resultaten te
behalen. Met deze test wordt de vrije chloorwaarde in het water getest, dus de waarde
die aangeeft hoeveel actief chloor het water bevat. De optimale vrije chloorwaarde ligt voor
binnenbaden op 1,0 ppm en voor buitenbaden tussen 2,0 en 2,5 ppm (parts per million:
eenduizendste gram per liter). Bij een te lage waarde kunt u het beste meer chloortabletten
aan het water toevoegen.
Stap 5:
Test vervolgens regelmatig de pH-waarde en het chloorgehalte (het liefst eens per week).
Stap 6:
Doseer wekelijks anti-alg om het zwembad goed schoon te houden.
Let op: berg de tabletten altijd op een veilige plek op, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

