
Nog enkele nuttige tips voor het zomeronderhoud van uw zwembad.

Graag geven wij u enkele tips voor het onderhoud van uw zwembad als u tijdens de zomermaanden
enkele weken afwezig bent. U wil bij uw thuiskomst natuurlijk zo snel mogelijk opnieuw genieten van
uw zwembad, in helder water en zonder vervelende poetsbeurt.

Om te beginnen is het belangrijk dat alle parameters in orde zijn voordat u vertrekt.
Dit betekent : voldoende chloor, juiste PH, helder water, gestofzuigd, …

En dan een GOUDEN raad : Laat uw installatie doordraaien, schakel ze zeker niet uit !!!

Dan is uw zwembad bij uw thuiskomst een bron van vreugde en niet van ergernis!

Als u iemand kan vinden voor het onderhoud van uw zwembad tijdens uw afwezigheid is dat
ideaal, maar dit is niet voor iedereen mogelijk – spreek D&A Pool Technics hierover eens aan!

Afhankelijk van uw installatie kan u volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

 Automatische chloordosering

Zorg dat er voldoende vloeibare chloor en PH aanwezig is om uw vakantieperiode te overbruggen.
Laat uw installatie doordraaien dan kan u bij thuiskomst, mogelijk na een stofzuigbeurt, weer volop
genieten!

 UV en kopersterilisator

Ligt uw zwembad in een boomrijke omgeving, doe dan net voor uw vertrek preventief een dosis anti-
alg in het zwembadwater.

 Chloortabletten en –granulaat

Leg enkele extra chloortabletten in de skimmermandjes. Geef een goede chloor-choc net voor uw
vertrek. Ligt uw zwembad in een boomrijke omgeving, doe dan net voor uw vertrek preventief een
dosis anti-alg in het zwembadwater.
Door al deze maatregelen zal u bij thuiskomst weer snel van uw zwembad kunnen genieten!

In alle gevallen raden wij aan uw filterinstallatie minstens 12 uur per etmaal, best op de heetste uren
van de dag, te laten filteren.
Bij een afdekking met solarlamellen voorkomt een goede watercirculatie op de heetste uren van de
dag, het kromtrekken van de lamellen!

Denk er tijdig aan uw voorraad producten aan te vullen !

Als u met vakantie gaat wensen wij u een fijne, rustgevende tijd van ontspanning.

Als u thuis geniet wensen wij jullie veel zon, lekker warme dagen, veel zwoele zomeravonden en
vooral veel zorgeloos, sprankelend plezier van uw zwembad.


