Tips voor het winteronderhoud van uw zwembad

Vanaf einde oktober kan het heel wat kouder worden met mogelijk vriestemperaturen ‘s nachts.
Dus dringend tijd om aan de overwintering van uw zwembad te denken!!!
Voor binnenbaden is uiteraard geen winteronderhoud nodig, voor zwembaden buiten hebt u de keuze
tussen 2 opties :
Optie 1 : Beperkte filtering (U laat uw installatie enkele uren per dag filteren)
Kiest u voor deze optie dan is het winterhoud zéér beperkt.
Als u beslist dat u dit seizoen niet meer zal zwemmen dan is kan u best


het water van de zonnepanelen en warmtepomp aflaten



de verwarming uitschakelen



de filtertijd beperkter instellen (enkele uren per dag)



een winterproduct (anti-alg en anti-kalk) aan het zwembadwater toevoegen.

Opgelet !!
Bij strenge vorst kan u best de filtertijd op continu (24u/24u) instellen om er voor te zorgen dat het
zwembadwater in circulatie blijft en zodoende vriesschade te voorkomen!
Optie 2 : Stoppen filtering
Kiest u voor deze optie dan is het winteronderhoud uitgebreider.
Als u beslist dat u dit seizoen niet meer zal zwemmen dan moet het volgende gebeuren


hebt u een lamellenafdekking dan wordt deze opgerold



het zwembadwater wordt weggepompt tot ong. 10 cm onder de laagste inspuiters



de zwembadleidingen worden leeggemaakt, hier mag geen water in blijven staan



alle inspuiters en de skimmers worden afgesloten met stoppen om te vermijden dat er bij zeer
veel neerslag toch nog water in de leidingen zou lopen
aan het resterende zwembadwater wordt een winterproduct (anti-alg en anti-kalk) toegevoegd



de zwembadpomp wordt stilgelegd



het water van de filtertank, zonnepanelen en warmtepomp wordt afgelaten



u kan enkele blokjes hout in het zwembadwater gooien voor strenge vorstperiodes



over het zwembad (en naar keuze ook de boordsteen) wordt een winterzeil gespannen

Een goed uitgevoerd winteronderhoud spaart u heel wat tijd bij de opstart in het voorjaar!!
Als u wenst dat D&A Pool Technics een professioneel winteronderhoud van uw zwembad doet, dan
volstaat een telefoontje naar 0475/73.30.20 of 011/82.37.65

