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uw partner voor zwembad en vijver

☀Checklist:
ZOMERKLAAR MAKEN VAN UW ZWEMBAD
De beste periode om het zwembad zomerklaar te maken is maart. Wilt u onze hulp, maak dan tijdig 
een afspraak om een lange wachtijd te vermijden.

STAP 1: MAAK HET ZWEMBAD SCHOON
⚪ Verwijder de afdekking.
⚪ Reinig en droog de afdekking voordat je deze opbergt.
⚪ Verwijder drijvend vuil uit het zwembad met een schepnet.
⚪ Verwijder het vuil uit de skimmermanden.
⚪ Reinig de skimmers met een kunststofreiniger.
⚪ Reinig eventueel watermarkeringen(kalk) met een waterlijn reiniger.
⚪ Reinig als laatste de liner van het zwembad.

STAP 2: WATEREIL BIJWERKEN 
⚪ Vul (indien nodig) het zwembad met leidingwater om het juiste
waterniveau te bereiken. Gebruik nooit bron-of grondwater.

STAP 3: TECHNIEKINSTALLATIE INSCHAKELEN
⚪ Plaats alle O-ringen weer terug in de koppelingen.
⚪ Draai alle aftappluggen en koppelingen (bv.pompenkraan) weer vast.
⚪ Vul de zandfilter zover mogelijk met water en sluit deze goed af.
⚪ Open alle kranen zodat je de pomp kunt gaan aanzetten.
⚪ Vul de voorfilter van de zwembadpomp met water en zet de zeswegkraan eerst
op circuleren.
⚪ Wanneer de filterinstallatie weer normaal draait, zet dan de zeswegkraan terug
op de normale filterstand.

STAP 4: INSTALLATIE CONTROLEREN OP LEKKAGES
⚪ Om te voorkomen dat er water verdwijnt en de apparaten in de installaties niet
drooglopen, is het belangrijk om alle koppelingen en apparaten te controleren
op lekkages. Vergeet hierbij ook de zwembadverwarming niet.

STAP 5: BRENG DE WATERBALANS OP ORDE
⚪ zie stappenplan ‘de perfecte waterbalans’.

STAP 6: KLAAR OM TE ZWEMMEN
⚫ Het zwembad is nu klaar voor gebruik. Laat de zwembadpomp een paar dagen
continu draaien voor een optimale desinfectie en filtering. Test de eerste dagen
ook iedere dag de waterbalans. Zo weet je zeker dat het water schoon en veilig is.

Vragen of advies nodig?
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