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Skötselguiden
Tips och råd för dig som äger en Miami Pool

W W W . M I A M I P O O L . S E
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En pool är så mycket mer än  
en svalkande upplevelse. Den  
är en del av trädgården och livet. 
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Grattis till ditt köp av en Miami Pool, tillverkad av Sveriges äldsta pooltillverkare. 

I mer än 50 år har vi tillverkat och utvecklat våra pooler för att du ska känna dig 

trygg med ditt poolköp. Den här guiden är framtagen för att du ska få hjälp och 

stöd i din nya vardag som poolägare. Här i hittar du allt som har med skötsel och 

underhåll av poolen att göra. 

Hej poolägare!
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Att anlägga pool är oftast bara ett steg av 

många. Att vara poolägare är egentligen 

inte speciellt svårt och innebär oftast inte 

så mycket jobb om du ser till att sköta 

poolen på rätt sätt från början. Tanken med 

denna guide är att den ska hjälpa dig med 

just detta — att göra rätt och på så sätt 

minimera jobbet. Vår förhoppning är att 

Skötselguiden ska kunna guida dig genom 

ditt första år med poolen och att du sedan 

ska kunna återvända till den år efter år om 

det är något du glömt bort.

Tack vare att du valt Miami Pool som 

leverantör av din pool har du alltid tillgång 

till återförsäljare i närheten. De finns där för 

att hjälpa dig när Skötselguiden inte räcker 

till, eller då du behöver hjälp med service 

eller garantiärenden.  Har du frågor som 

gäller din pool är det i första hand din åter-

försäljare du ska vända dig till. Tillsammans 

ska vi göra vårt bästa för att din nya vardag 

som poolägare ska bli precis så härlig och 

bekymmersfri som du drömt.

Hej poolägare!
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Att sköta om sin pool på rätt sätt är det säkraste sättet 

att spara pengar och frigöra tid för att njuta av den. Ge 

din pool en timme i veckan så kommer du att få en ren 

och fin pool med kristallklart vatten. 

Ingen pool är den andra lik, därför finns vi här för 

att komma med stöd och råd. Från början handlar det 

mycket om att följa rekommendationer och våga testa 

sig fram. Med tiden kommer du att lära dig vad just din 

pool behöver för skötsel.
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Allt hänger ihop

För att hålla poolvattnet rent och klart behöver du vara 

noga med fem saker. Sköter du dessa fem saker kommer  

du att ha få problem med vattnet i din pool.

Allt hänger ihop

Kontrollera pH-värdet

Poolkemin fungerar bäst om poolvatt-
net har ett pH-värde mellan 7,2-7,6. 
Detta bör du mäta minst en gång i 
veckan med stickor, tabletter, drop-
par eller ett digitalt mätinstrument. 

Poolkemi

Använd Baquacil PHMB, Check och Shock 
för att desinficera vattnet. Baquacil är ett 
klorfritt medel som är speciellt framtaget för 
att hålla ditt poolvatten kristallklart och rent. 

Flockning

Små partiklar kan flyta omkring i poolen 
och göra vattnet grumligt. För att undvika 
detta, använd flockningsmedel. Det klumpar 
ihop partiklarna som då fastnar i filtret eller 
sjunker ner till botten.

Rengör

Fånga upp skräp som flyter 
omkring med en håv. Skrubba 
och rengör vattenlinjen. 
Bottenstäda poolen och 
töm silkorgarna i pump 
och ytvattenrenare. 

Säkerställ god filtrering

Det absolut viktigaste för att poolens vatten ska vara  
rent är att det cirkulerar genom systemet och att det  
filtreras genom ett filtermedium, exempelvis ett sandfilter. 
Kontrollera därför ofta att alla silkorgar är tomma och 
backspola sandfiltret minst en gång i veckan.
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Poolsäkerhet

Du som äger en pool ska enligt svensk lagstiftning ordna med de säkerhetsanordningar 

som behövs för att undvika badolyckor. Bestämmelserna säger att bassänger och liknande 

anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska 

uppmärksammas. Detta gäller för alla som äger pool, oavsett om du har barn eller inte.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. 

Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool 

om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot 

drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda 

innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anlägg-

ningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot 

barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren.  

Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomt-

mark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggning-

ens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om 

vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:

• Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa 

under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses 

med lås.

• En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med 

högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett 

barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Man 

måste då kunna visa att den alternativa lösningen håller samma 

säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar om din pool uppfyller 

samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av 

byggnadsnämnden i din kommun.

Övriga riktlinjer gällande säkerhet i och runt poolen
• Spring inte runt poolen.

• Dyk inte med huvudet före om poolen är  

grundare än 2 meter.

• Barn som badar ska alltid övervakas av vuxen. 

• Små barn bör bada på gripavstånd.

• Låt aldrig ett annat barn övervaka badningen.

• Alkohol bör inte förtäras i och runt poolen.

• Trappsteg och stegar kan vara hala. Var försiktig  

så att du inte halkar då du går i och ur poolen. 

Poolsäkerhet
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Poolsäkerhet
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Försäkring

Försäkra din pool 
för en trygg vardag

Försäkring

Med en bra hemförsäkring står du trygg 

om något skulle hända med din pool.  

Eftersom det finns väldigt många för-

säkringsbolag i dag är det dock svårt att 

specificera exakt vad en bra hemförsäkring 

ska heta eller innehålla för att den ska ge 

dig som poolägare maximalt skydd. Här har 

vi listat några saker du bör titta lite extra på 

hos ditt försäkringsbolag innan du börjar 

bygga din pool.

Ring innan du börjar
När du bestämt dig för vilken pool du 

ska ha och godkänt poolofferten bör du 

ringa ditt försäkringsbolag direkt. Många 

av försäkringsbolagen vi talat med vill 

få information om poolens värde och 

uppskattade installationskostnader innan 

bygget påbörjas. 

Maskinskada
Maskinskada, till exempel om värme- 

pumpen går sönder, ingår i regel i alla 

grundförsäkringar. Dock är dessa kosnader 

ofta små i förhållande till de större skador 

som kan ske på själva poolen, varför du 

ändå bör teckna tilläggsförsäkringar.

Tillägg ofta nödvändigt
När vi har gjort vår kartläggning har det 

visat sig att i princip alla försäkringsbolag 

vi talat med kräver att kunderna ska ha 

tecknat någon form av tilläggsförsäkring 

för att poolen och tomten ska vara helt 

försäkrade. Vi rekommenderar därför att 

du ringer till ditt försäkringsbolag och kollar 

vad just de kräver.

En tilläggsförsäkring krävs i regel för att 

du ska få ersättning vid plötslig, oförutsedd 

händelse. Till exempel om du skulle råka ha 

sönder linern när du gör rent poolen. 

Glöm inte tomten
När du pratar med ditt försäkringsbolag, 

var noga med att kontrollera vad som 

ingår i försäkringen. Det finns exempel 

där kunder haft en tilläggsförsäkring för 

själva poolen, men inte för tomten. Vid 

en eventuell olycka kan det då bli så att 

försäkringsbolaget inte ersätter skador på 

tomten, eller i värsta fall huset, om något 

händer med poolen. Då det kan vara stora 

kostnader i samband med grävning och 

dränering rekommenderar vi att du ser till 

att du har en försäkring som även täcker 

tomten och intilliggande byggnader.

Se upp för åldersavdrag
Var noga med att fråga ditt försäkrings-

bolag vad de har för åldersavdrag. Har du 

otur har försäkringsbolaget ett mycket 

högt åldersavdrag som gör att du får en 

mycket låg ersättning vid eventuell skada 

eller olycka.

Ta dig tid att jämföra
Vår kartläggning visar att de större  

försäkringsbolagen ofta har de bästa 

villkoren. Det skiljer dock mycket mellan 

både innehåll och premien för en komplett 

försäkring för pool och tomt, så du kan 

tjäna mycket pengar genom att jämföra 

olika bolag.

Det är viktigt att du ser över din hem-

försäkring i samband med att du nu 

blivit med pool. För ett fullgott skydd 

krävs ofta tilläggsförsäkringar till den 

vanliga hemförsäkringen och många 

försäkringsbolag vill att du meddelar 

dem innan poolen börjar byggas. 
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En pool består i korthet av en vattenfylld bassäng med in- 

och utlopp samt renings- och cirkulationssystem. Utöver 

det kan valfritt värmesystem installeras för att fungera 

fristående eller anpassas till fastighetens befintliga värme-

system. Även om de olika delarna kan variera i funktion så 

fungerar alla stora pooler i grunden på samma sätt. 

Hur fungerar en pool?

Cirkulationspump
Från ytvattenrenaren och det extra utloppet 

dras separata rör fram till en cirkulationspump, 

även kallad poolpump. Cirkulationspumpens 

jobb är, precis som det låter, att se till att 

vattnet flödar genom systemet

och inte blir stillastående. 

Inlopp
Efter att vattnet passerat värmaren flödar 

det vidare ut i poolen via två inlopp med 

riktbara insprutningsmunstycken.

Värmesystem
Från filtret flödar nu rent och fräscht vatten 

vidare för att värmas. Det finns flera olika 

sätt att värma en pool, vanligast är med en 

värmepump. Oavsett vilket värmesystem 

som väljs ska värmaren placeras innan 

inloppen i poolsystemet. 

Filter
Den vanligaste filtertypen för rening av 

poolvatten är sandfilter. Vattnet renas genom 

att det trycks genom sanden i filtrets tank. När 

sanden blir smutsig minskar genomströmningen 

och en backspolning måste genomföras. Sanden 

rengörs då och det smutsiga vattnet leds direkt 

till avloppet. 

Extra utrustning
Om du vill utrusta din pool med till exempel 

en UV-lampa, en saltklorinator eller en 

kemikaliedoserare ska denna utrustning 

placeras mellan poolens filter och värmaren. 

Miami Pools extra utlopp
Om vattennivån skulle sjunka lägre än

ytvattenrenaren, eller om silkorgen är så full 

av partiklar att vattnet inte sugs ned i 

systemet, har alla pooler från oss ett extra 

utlopp. Utloppet är placerat längre ner än 

ytvattenrenaren och säkerställer på så sätt 

att pumpen inte går torr och förstörs om 

vattnet inte kommer in via ytvattenrenaren. 

Utloppet bidrar även till bättre cirkulation.

Ytvattenrenaren
Vattnets flöde genom poolsystemet börjar 

med att vattnet sugs in i det bakomliggande 

systemet, antingen via ytvattenrenaren 

eller utloppet. Ytvattenrenaren har som 

uppgift att hålla vattenytan fri från skräp. I 

ytvattenrenaren sitter en så kallad silkorg 

som samlar upp och hindrar stora partiklar 

såsom löv och insekter från att sugas in i 

poolpump och filter.

Start

Avlopp

Hur fungerar en pool?



11

Hur fungerar en pool?

Cirkulationspump
Från ytvattenrenaren och det extra utloppet 

dras separata rör fram till en cirkulationspump, 

även kallad poolpump. Cirkulationspumpens 

jobb är, precis som det låter, att se till att 

vattnet flödar genom systemet

och inte blir stillastående. 

Inlopp
Efter att vattnet passerat värmaren flödar 

det vidare ut i poolen via två inlopp med 

riktbara insprutningsmunstycken.

Värmesystem
Från filtret flödar nu rent och fräscht vatten 

vidare för att värmas. Det finns flera olika 

sätt att värma en pool, vanligast är med en 

värmepump. Oavsett vilket värmesystem 

som väljs ska värmaren placeras innan 

inloppen i poolsystemet. 

Filter
Den vanligaste filtertypen för rening av 

poolvatten är sandfilter. Vattnet renas genom 

att det trycks genom sanden i filtrets tank. När 

sanden blir smutsig minskar genomströmningen 

och en backspolning måste genomföras. Sanden 

rengörs då och det smutsiga vattnet leds direkt 

till avloppet. 

Extra utrustning
Om du vill utrusta din pool med till exempel 

en UV-lampa, en saltklorinator eller en 

kemikaliedoserare ska denna utrustning 

placeras mellan poolens filter och värmaren. 

Miami Pools extra utlopp
Om vattennivån skulle sjunka lägre än

ytvattenrenaren, eller om silkorgen är så full 

av partiklar att vattnet inte sugs ned i 

systemet, har alla pooler från oss ett extra 

utlopp. Utloppet är placerat längre ner än 

ytvattenrenaren och säkerställer på så sätt 

att pumpen inte går torr och förstörs om 

vattnet inte kommer in via ytvattenrenaren. 

Utloppet bidrar även till bättre cirkulation.

Ytvattenrenaren
Vattnets flöde genom poolsystemet börjar 

med att vattnet sugs in i det bakomliggande 

systemet, antingen via ytvattenrenaren 

eller utloppet. Ytvattenrenaren har som 

uppgift att hålla vattenytan fri från skräp. I 

ytvattenrenaren sitter en så kallad silkorg 

som samlar upp och hindrar stora partiklar 

såsom löv och insekter från att sugas in i 

poolpump och filter.

Start

Avlopp

Hur fungerar en pool?
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Mer om poolens delar

Cirkulationspump
Cirkulationspumpen, även kallad poolpump, fungerar genom att 

vattnet sugs in i pumpens framkant, från poolens utlopp, och 

pressas ut från pumpens ovansida till sandfiltrets centralventil. 

Poolens vatten bör filtreras 4-5 gånger per dygn. Detta regle-

ras genom inställningar på poolpumpen som styr vattnets flöde 

genom systemet. Vi rekommenderar att pumpen går dygnet runt. 

Vill du minska detta är det bättre att låta pumpen gå i flera kortare 

cykler än få längre. Detta för att vattnet inte ska bli stillastående 

för lång tid eftersom algbildning och bakterietillväxten då ökar.  

Det är viktigt att pumpen aldrig går torr eftersom den då  

riskerar att gå sönder. Pumpens axeltätning är nämligen väldigt 

känslig för värme. Om pumpen inte är fylld med vatten när den är 

igång kommer tätningen därför att skadas allvarligt. Då axeltät-

ningen klassas som en slitdel omfattas den inte av garantin.

För att minska risken för att pumpen ska gå torr bör den place-

ras lägre än poolens vattenyta. Vattnet självrinner då till pumpen 

och säkerställer att den alltid har vatten. Är pumpen monterad 

högre än vattenytan måste den monteras med backventiler. Dessa 

förhindrar att pumpen töms på vatten då den stängs av, vid till 

exempel backspolning och rengörning av pumpens silkorg. Undvik 

även att ha en lång sträcka mellan ytvattenrenaren och pumpen. 

Vår rekommendation är max 15 meter. 

Sandfilter
Tack vare sandfiltret renas poolens vatten kontinuerligt. Vattnet 

leds från pumpens övre utlopp till centralventilens övre inlopp. 

Därifrån leds vattnet till sandfiltertankens övre del och filtreras ner 

genom sanden. I botten av tanken finns 6-8 st små silar, så kallade 

dysor, som vattnet sugs in genom. Via röret mitt i tanken, det så 

kallade stigaröret, transporteras vattnet sedan upp till centralven-

tilen. Vattnet leds därefter vidare genom centralventilens nedre 

utlopp till värmare eller pool. 

Utloppet på centralventilens andra sida går till maskinrummets 

avlopp. Genom det röret backspolas sandfiltret rent. Du kan läsa 

mer om backspolning i kapitlet Maskinellt underhåll.

Ungefär vart 6:e år behöver sanden i filtret bytas. Filtret kan  

då väga 80 kg och uppåt. Tänk därför på att placera filtret så att  

du lätt kommer åt att byta sand. För att byta sand måste central- 

ventilen skruvas lös. Placera därför filtret så att det lätt går att 

skilja det från rörsystemet och att ventilen går att lyfta av. 

På vintern ska sandfiltret tömmas på vatten. Därför bör det 

placeras så att pluggarna i botten på tanken går lätt att komma 

åt. Vid vinterisering kommer stora mängder vatten att rinna ut. 

Därför är det viktigt att filtret placeras i ett utrymme som klarar av 

väta och där det finns god avrinning. 

För dig som är lite extra intresserad av hur saker och ting hänger ihop eller om du vill veta mer 

om hur poolens maskiner fungerar kommer här lite mer teknisk information om poolens två 

viktigaste maskiner: pumpen och filtret. Du kan bland annat läsa om hur poolpumpen och 

sandfiltret fungerar samt vad du ska tänka på när du hanterar dessa maskiner.

Mer om poolens delar
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Mer om poolens delar

Filtration
Filtrering

Waste
Avlopp

Closed
Stängd

Backwash
Backspolning

Circulation
Cirkulation

Rinse
Sköljning

Inlopp

Utlopp

På sandfiltrets centralventil finns ett antal olika lägen. Märkningen kan se 
olika ut men de kommer alltid i samma ordning oavsett vilket filter du har. 
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Vid första start

Innan första start
Innan poolen ska startas för första gången efter byggnation bör  

följande kontrolleras:

• Att pumpen har vatten i sig och att alla ventiler är öppna  

till och från poolen.

• Att centralventilen är ordentligt åtdragen på filtertanken.

• Att alla rörkopplingar till centralventil, pump och ventiler  

är åtdragna.

• Att centralventilen står i läge Cirkulation. Det underlättar  

första start.

• Att pumplocket är lätt åtdraget. 

Tips!
När pumpen stått stilla en längre stund kan axeltätningen suga 

fast. Startas pumpen då finns det risk för att axeltätningen slits 

sönder. Detta går inte på garantin. Se därför först till att det finns 

vatten i pumpen och rotera sedan på fläkten som sitter bak på 

pumpen innan pumpen startas i nästa steg.

Första start
Ställ centralventilen på sandfiltret i läge Cirkulation. Starta sedan 

cirkulationspumpen. Lätta och stäng pumplocket för att släppa 

ut eventuell luft ur systemet. När vattnet i pumpen är nästan 

fritt från luftbubblor, stäng av pumpen och vrid centralventilen 

på sandfiltret till läge Filter. Starta sedan pumpen igen. Poolens 

cirkulation är nu igång och ditt vatten renas. 

Starta luftvärmepump eller annan värmekälla
Alla värmekällor i poolen behöver cirkulerande vatten för att inte 

överhettas och gå sönder. Starta därför eventuell värmekälla först 

efter att cirkulationspumpen startats och du ser att cirkulationen 

fungerar som den ska. 

När värmepumpen varit strömlös en längre stund gör den 

alltid en systemkontroll vid uppstart. Det kan därför ta upp till 45 

minuter innan kompressorn i värmepumpen startar och den börjar 

avge värme. Försämras flödet i systemet skyddas värmepumpen 

av en flödesvakt som stänger av luftvärmepumpen. En felkod för 

detta visas då i displayen. 

Efter första start
Efter första start ska följande kontrolleras:

• Att pumpen roterar åt rätt håll genom att se åt vilket håll 

fläkten snurrar. Fläkten ska roteras medurs. Använd vid behov 

en mjuk pinne mot fläkten för att se åt vilket håll den snurrar.

• Att inga läckage finns vid rörsystemets olika kopplingar.

• Att inte luftbubblor kommer ur poolens två inlopp.

• Att inga felmeddelanden visas på eventuell värmepump eller 

annan värmekälla.

Efter att poolen är byggd är det ett par saker du bör gå 

igenom innan och efter att alla maskiner startas för allra 

första gången. När detta väl är gjort behöver du aldrig mer 

gå tillbaks till denna instruktion. 

Vid första start



15

Känslan av att för första 
gången komma hem till sin 
nya pool är nästan oslagbar.
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Klorfria kemikalier

Vi är sedan barnsben vana vid badhusens klorlukt 

och det sitter djupt rotat i de flesta av oss att man 

måste använda klor för att hålla vatten rent. Att 

röda ögon, grönt hår och den starka doften följer 

med har vi bara fått vänja oss vid. Det har varit ett 

nödvändigt ont – tills idag. 

Nu finns Baquacil, en helt klorfri poolkemikalie 

som ger klart och hygieniskt poolvatten utan att 

utsätta vare sig dig, poolen eller miljön för klorets 

bieffekter. Inga hud- eller ögonirritationer, ingen 

blekning av hår eller badkläder och ingen frätande 

effekt på poolen. Baquacil är långtidsverkande 

och kräver bara en enkel kontroll varje vecka och 

påfyllnad några gånger per säsong. 

Tack vare att Baquacil är långtidsverkande, till 

skillnad från klor som bara är verksamt i 2-3 dagar, 

kan du känna dig säker med att du alltid har en 

bakteriebarriär i din pool. Detta innebär också att 

du inte behöver extrautrusta din pool med fler 

reningsmaskiner, såsom UV-ljus eller en saltklori-

nator. Dessa maskiner rekommenderas vanligtvis 

till klorpooler eftersom man i dessa är mycket mer 

utsatt för bakterier då kloret så fort tappar sin 

effekt. Med Baquacil kan du helt enkelt känna dig 

trygg med att du alltid har ett rent och hygieniskt 

vatten som inte är skadligt för vare sig de badande 

eller själva poolen. Det vinner alla på.

Vid dosering med Baquacil är det tre produkter 

som ska användas: Baquacil PHMB som är desin-

ficerande, Check som förebygger alger och Shock 

som bryter ner organiskt material. Du kan läsa mer 

om Baquaci på följande sidor.

Bättre för dig,  
poolen och miljön

Att ta ett bad i sin nya pool ska kännas skönt, avkopplande och ge dig  

möjlighet att ladda batterierna. Du ska inte behöva oroa dig för vattnets kvalitet 

och hur poolkemikalierna påverkar dig, de som badar, poolen och miljön. 

Med det klorfria systemet Baquacil får du rent vatten och en skön poolupplevelse, 

utan klorets alla bieffekter. Dessutom är det otroligt lätt att hantera.

Klorfria kemikalier
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I detta kapitel kan du läsa mer om vår poolkemi, vilka produkter som finns och hur de ska 

användas. Vi förklarar även vad som menas med vattenbalans och avslutar med en lista  

med optimala vattenvärden för alla olika typer av kemikalier.

Poolkemi

Poolkemi

Baquacil PHMB

Baquacil PHMB är ett unikt klorfritt desin-
fektionsmedel och den viktigaste produkten 
i Baquacil-behandlingen av din pool. Med 
en PHMB-nivå på 30-50 ppm säkerställs en 
kontinuerlig nedbrytning av de bakterier som 
överförs till vattnet. Tillsätts enbart då värdet 
understiger 30 ppm. Dunk om 3 liter. 

Art. nr. 38.100.100  

Baquacil Shock

Oxidationsmedel som avger aktivt syre för 
nedbrytning av de organiska material som de 
badande tillför poolen. Shock tillsätts innan 
en pool tas i drift samt periodvis, exempelvis 
en gång i månaden eller efter en dag med hög 
badbelastning. Dunk om 10 liter.

Art. nr. 38.100.120 

 
Baquacil Shock, 20 liter 
Art. nr. 38.100.140    

Baquacil Check

Bacuacil Check används för att säkerställa 
badvattnets mikrobiella kvalitet och för att  
förhindra algtillväxt. Tillsätts varannan vecka 
för att förebygga alger. Dunk om 3 liter.

Art. nr. 38.100.160   

AntiChlor

Tar bort allt klor i poolvattnet. Klor är inte för-
enligt med Baquacil. Kan även användas vid 
överdosering i en klorbassäng. Burk om 1,2 kg. 

Art. nr. 38.500.500   

Baquacil Teststickor

För att mäta Baquacil PHMB, pH och alkalini-
tet. Doppa en sticka i poolvattnet och läs av 
alla tre testvärden. Burk med 25 st stickor. 

Art. nr. 32.121.500  

Testset Baquacil 

Med tabletter som indikatorer för 
Baquacil PHMB och pH.

Art. nr. 32.121.400 

Baquacil

Med Baquacil kan du använda 
backspolningsvattnet till att vattna i 
trädgården. På så sätt kan du minska 
mängden vatten du gör av med.
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Vattenbalans och problemlösare

Vattenbalans

Problemlösare

För klor och salt samt tillhörande 

testutrustning, se miamipool.se

pH Minus

En högeffektiv syra för sänkning av 
poolvattnets pH-värde. För pooler 
behandlade med både klor och 
Baquacil. Förpackning om 3 kg.

Art. nr. 38.600.100  

 

pH Plus

Ett högeffektivt medel för höjning 
av poolvattnets pH-värde. För 
pooler behandlade med både klor 
och Baquacil. Förpackning om 5 kg.

Art. nr. 38.600.200  

 

Alka Plus

Används för höjning av vattnets 
alkalinitet. Felaktig alkalinitet gör 
det svårt att reglera pH-värdet. För 
pooler behandlade med både klor 
och Baquacil. Förpackning om 5 kg.

Art. nr. 38.600.300

Hardness Max

Används för höjning av vattnets 
kalciumhårdhet. Idealvärde 180-
250 ppm. För pooler behandlade 
med både klor och Baquacil. 
Förpackning om 5 kg. 

Art. nr. 38.600.750  

Supergel Liner Cleaner

Ett rengöringsmedel speciellt 
framtaget för att ta bort smuts-
beläggningar vid vattenlinjen utan 
att förstöra poolvattnet. För pooler 
behandlade med både klor och 
Baquacil. Förpackning om 1 liter. 

Art. nr. 38.500.300 

 

Sandfilter Cleaner
Används årligen för rengöring av 
filtersand. Löser upp de kalk-, fett- 
och kosmetikarester som annars 
byggs upp och försämrar filterka-
paciteten. För pooler behandlade 
med både klor och Baquacil. Dunk 
om 3 liter.

Art. nr. 38.500.600  

Clear Water

Ett flytande flockningsmedel som 
används för att snabbt få klarare 
poolvatten. Clear Water samlar 
ihop de små svävande partiklarna 
som gör vattnet grått och grumligt 
till större partiklar som fastnar i 
sandfiltret. För pooler behandlade 
med både klor och Baquacil. Dunk 
om 3 liter. 

Art. nr. 38.500.100 

SunFlock Magic Rolls

Ett flockningsmedel som löses upp 
långsamt. En rulle läggs i brädd- 
avloppet och doseringen sker  
automatiskt. SunFlock samlar ihop 
de små svävande partiklarna i vatt-
net till större flockar som fastnar i 
filtret. För pooler behandlade med 
både klor och Baquacil. Förpack-
ning med 10 rullar (1,25 kg). 

Art. nr. 38.500.400   
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Optimala vattenvärden

För att få rent och klart vatten är det viktigt att vattnet har rätt 

värden och är i balans. Utöver att du behöver tillsätta kemikalier för 

desinfektion, såsom Baquacil, behöver du även hålla koll på vattnets 

pH-värde, alkalinitet och kalciumhårdhet. Detta kallas för vatten- 

balans. Nedan finner du en lista med allt du kan behöva mäta och vil-

ka de optimala värdena är beroende på vad du har för kemi i poolen.

Alla pooler
Oavsett vad du har för typ av pool och vilka kemikalier du använder 

ska du mäta och justera pH, alkalinitet och kalciumhårdhet: 

pH  7,2 - 7,6

Alkalinitet   80 - 120 ppm

Kalciumhårdhet 180 - 250 ppm

Baquacilpool 
I en Baquacilpool ska du även mäta PHMB (Baquacil):

PHMB  30 - 50 ppm

Klorpool
I en klorpool ska du även mäta fritt och bundet klor samt cyanursyra: 

Fritt klor  0,5 - 1,6 ppm

Bundet klor Max 0,5 ppm

Cyanursyra 25 - 30 ppm (gäller endast utomhuspooler)

Pool med saltklorinator
I en pool med en saltklorinator, det vill säga en maskin som omvand-

lar salt till klor, ska du mäta pH, alkalinitet och kalciumhårdhet enligt 

den översta tabellen samt samtliga värden från klortabellen.  

Utöver detta ska du även mäta salthalten:

Salt  Max 250 ppm

  

Optimala vattenvärden
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Digitala vattentestare

Att sköta om din pool på rätt sätt är 
det säkraste sättet att spara pengar 
och frigöra tid för att njuta av den. 
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Uppstart av pool efter installation

Uppstart av pool
1. Kontrollera pH-värdet med valfritt testverktyg. Korrekt värde 

är 7,2-7,6. Justera vid behov med pH Minus eller pH Plus: 

Sprid ut den rekommendera mängden av produkten över 

största möjliga vattenyta. Cirkulationspumpen bör gå under 

och efter tillsättningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten 

kontrolleras genom en ny pH-mätning. Upprepa vid behov.

2. Kontrollera alkaliniteten med valfritt testverktyg. Korrekt  

värde är 80-120 ppm. Om värdet är för lågt justeras det med 

Alka Plus, om det är för högt justeras det med pH Minus:

För att höja alkaliniteten, sprid ut den rekommendera mäng-

den över största möjliga vattenyta. Pumpen bör gå under 

och efter tillsättningen. För att sänka alkaliniteten ska du 

tillsätta pH Minus utblandat i en hink med cirka 10 liter vatten 

på samma ställe i poolen. Pumpen ska vara avstängd vid 

tillsättningen. Efter cirka 20 minuter kan pumpen startas och 

effekten kontrolleras med en ny mätning. Upprepa vid behov.

3. Kontrollera vattnets kalciumhårdhet. Korrekt värde är 180-

250 ppm. Är värdet för lågt kan Baquacilen orsaka skum vid 

badning. Justera vid behov med Hardness Max:

Häll den rekommenderade mängden av produkten över 

största möjliga vattenyta. Cirkulationspumpen bör gå under 

och efter tillsättningen. 

4. Dosera Baquacil. Kemin sprids ut i poolen utan att blandas. 

Pumpen ska vara igång vid tillsättning. Vid uppstart, d.v.s. 

enbart vid nytt poolvatten, gäller följande dosering:

5 dl  PHMB  per 10 m³ 

1 dl  Check  per 10 m³ 

2 L  Shock  per 10 m³

5. Vänta ett dygn, mät sedan pH och PHMB. Justera vid behov. 

PHMB-värdet ska ligga på 30-50 ppm. 

Mjölkigt vatten efter uppstart
Vid uppstart kan poolen upplevas som mjölkig, d.v.s. att vattnet är 

vitaktigt och inte helt klart. Detta försvinner normalt efter ett par 

dagars filtrerande. Om det inte försvinner behöver vattnet flockas. 

Detta gör att de små partiklarna som flyter omkring i vattnet 

klumpas ihop och lättare fastnar i sandfiltret eller sjunker ner till 

botten. Vid mindre problem kan du använda Sunflock Magic Rolls. 

Detta är en rulle med tabletter som läggs direkt i ytvattenrenaren. 

Den hjälper till att klumpa ihop partiklarna. Vid kraftigare problem 

kan det mer snabbverkande medlet Clear Water tillsättas. 

Bruksanvisning Clear Water
1. Tillsätt 250 ml Clear Water per 10 m³ poolvatten efter  

poolens kanter. Cirkulationen ska vara igång vid tillsättning. 

2. Låt medlet verka i minst 8 timmar. 

3. Backspola filtret och dammsug poolbotten. Mer om hur du 

backspolar kan du läsa om i kapitlet Maskinellt underhåll. 

4. Vid kraftiga problem kan denna procedur behöva upprepas 

ytterligare en gång.    

Du har nu startat pumpar och filter för första gången och det är dags att dosera kemikalier. 

På föregående sidor har du fått viss information om de olika produkterna som finns och vilka 

värden ditt vatten ska ha. I detta kapitel kommer du att få mer exakta instruktioner för hur du 

nu ska göra första gången du doserar dessa kemikalier i din nya pool. Eftersom vi rekommen-

derar att Baquacil används gäller denna instruktion för detta. Har du klor, brom eller andra  

kemikalier i poolen, följ instruktionerna på respektive förpackning.

Uppstart av pool efter installation

Clear Water

Art. nr. 38.500.100 

SunFlock Magic Rolls

Art. nr. 38.500.400   
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Underhåll av poolvattnet

pH
Det absolut viktigaste när det kommer till underhåll av poolvattnet 

är att se till att pH-värdet är korrekt. Det är därför viktigt att kon-

tinuerligt mäta pH-värdet, gärna så ofta som en gång i veckan. Ett 

felaktigt pH-värde kan bland annat leda till att poolkemikalierna 

tappar sin funktion eller att poolens liner tar skada. Gör det därför 

till en rutin att minst en gång i veckan mäta och justera pH-värdet 

så att det ligger mellan 7,2 och 7,6. Ett för lågt pH justeras med pH 

Plus. Ett för högt pH justeras med pH Minus. 

Alkalinitet
Om du tycker att det är svårt att få pH-värdet stabilt kan detta 

bero på att alkaliniteten är felande. Alkaliniteten styr nämligen 

pH-värdet och för låg alkalinitet gör att pH-värdet inte går att 

justera korrekt. Ta gärna för vana att då och då kontrollera alkalini-

teten och justera vid behov till 80-120 ppm. Om värdet är för lågt 

justeras det med Alka Plus. Om värdet är för högt justeras det med 

pH Minus. Förutsatt att du inte har problem med pH-värdet räcker 

det normalt att kontrollera alkaliniteten någon gång i månaden.

Kalciumhårdhet
Får du problem med att ditt vatten skummar vid badning kan 

detta bero på att vattnet är för mjukt, d.v.s. att kalciumhårdheten 

är för låg. Ett korrekt värde för kalciumhårdhet är 180-250 ppm. 

Är det lägre än så doserar du med Hardness Max. Förutsatt att du 

inte har problem med skummande vatten behöver du normalt sett 

inte mäta kalciumhårdheten.

Underhållsdosering med Baquacil
Förutom att kontrollera pH, alkalinitet och kalciumhårdhet med 

jämna mellanrum ska du kontinuerligt mäta och dosera Baquacil. 

Observera att dessa värden är riktvärden att utgå från. I din pool 

kanske du behöver mer eller mindre kemi. 

PHMB
Baquacil PHMB är medlet som säkerställer att vattnet är bakterie-

fritt. PHMB ska bara doseras om värdet i poolen sjunker under  

30 ppm. Förbrukningen styrs mycket av badbelastningen. Till en 

början kan du ta för vana att mäta PHMB en gång i veckan, men 

successivt kan detta göras mer sällan då PHMB är långtidsverkan-

de. Är värdet under 30 ppm tillsäts 2,5 dl PHMB per 10 m³ pool-

vatten. Överdosering är inte farligt men märks genom att vattnet 

smakar bittert och att skum bildas på vattenytan vid badning.

Check
Baquacil Check förebygger uppkomsten av alger som gör vattnet 

grönt och grumligt. Rekommenderad dosering är 1 dl per 10 m³ 

vatten varannan vecka. Vid längre kalla perioder kan doseringen 

minskas då algtillväxten är låg vid låg utetemperatur. Överdosering 

är inte farligt men märks genom att vattnet smakar bittert och att 

skum bildas på vattenytan vid badning.

Shock
Baquacil Shock bryter ner organiska ämnen från de som badar. 

Rekommenderad dosering är 2 liter per 10 m³ vatten en gång i 

månaden eller efter en dag med hög badbelastning.

Lathund Baquacil underhållsdosering 
Check: 1 dl per 10 m³ varannan vecka

Shock: 2 liter per 10 m³ en gång i månaden

PHMB: 2,5 dl per 10 m³ om värdet sjunker under 30 ppm

När det kommer till kemikaliedosering är alla pooler olika. En mängd faktorer såsom bad- 

belastning, poolskydd och utetemperatur påverkar till exempel hur mycket skötsel och kemi 

som krävs. Det är därför svårt att ge någon generell dosering som passar alla pooler i alla 

lägen. Försök att lära dig hur din pool fungerar tillsammans med kemin. Det gör att du sparar 

pengar och minskar bekymren. 

Underhåll av poolvattnet
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Byta kemikalier

Byt från Baquacil till klor 
Att byta från Baquacil till klor är lite omständigt och kräver i princip 

alltid att du byter ut en del av ditt poolvatten. Grunden i att byta 

från Baquacil till klor är att PHMB-värdet måste bli så lågt som 

möjligt, helst 0. Eftersom Baquacil är långtidsverkande tar detta 

väldigt lång tid, varför vattenbyte oftast är enda lösningen. 

• Mät Baquacil PHMB. Om värdet är mellan 35 och 50 kan du 

fortsätta att bada och dosera med Shock och Check som 

vanligt. Mät sedan PHMB-värdet igen efter 1-2 veckor. 

• Vänta tills PHMB-värdet är under 30 ppm. Ju lägre det är 

desto bättre. Därför är det fördelaktigt att byta till klor vid 

vårstarten då du inte doserat kemi på hela vintern. 

• När PHMB-värdet sjunkigt under 30 ppm har du inte samma 

bakteriella skydd som vid högre värden. Därför bör du inte 

bada om värdet sjunkit under 30 ppm.

• Om Baquacilvärdet är 0 ppm kan du nu börja dosera klor 

enligt instruktionerna på klorförpackningen.

• Om Baquacilvärdet är mellan 1 och 30 ppm måste du byta ut 

delar av vattnet i ppolen för att kunna byta till klor. Beroende 

på hur högt värdet är behöver du byta olika mycket vatten. 

Hur mycket som behöver bytas är svårt att säga, men en 

riktlinje är att om värdet är straxt under 30 ppm så bör du 

sänka vattennivån till cirka 1 dm från botten. Fyll sedan på 

nytt vatten.

• Observera att du inte får tömma poolen helt. Du måste alltid 

ha minst 1 dm vatten i poolen för att den inte ska skadas.

• När du fyllt på nytt vatten i poolen, mät PHMB ingen. Är 

värdet mellan 0 och 5 ppm kan du dosera med klor. Är värdet 

högre än 5 ppm måste du byta mer vatten.

Byt från klor till Baquacil 
Att byta från klor till Baquacil är betydligt enklare än att byta från 

Baquacil till klor. Eftersom kloret i poolen förbrukas på bara ett par 

dagar behöver du inte göra ett långt uppehåll i doseringen. Vill du 

byta från en dag till en annan kan du använda Saniklar AntiChlor.

• Sluta dosera med klor. Om du inte vill vänta alls väljer du att 

mäta klorvärdet direkt. Om det är högre än 0 ppm doserar du 

med AntiChlor enligt instruktionerna på förpackningen.

• Vill du inte använda AntiChlor väntar du tills att det gått två 

dagar från den senaste klordoseringen, mät sedan klorvärdet. 

• Om klorvärdet är under 1,0 ppm kan du dosera med  

AntiChlor eller vänta ytterligare någon dag. Tänk dock på  

att du nu inte har ett fullgott bakterieskydd i poolen och  

att ingen därför bör bada. 

• Om klorvärdet är 1,0 ppm eller högre kan du antingen  

fortsätta vänta fler dagar på att värdet ska sjunka eller  

dosera med AntiChlor för att snabba på processen tills  

att klorvärdet är 0.

• När klorvärdet är 0 kan du dosera med Baquacil enligt in-

struktionerna från kapitlet Uppstart av pool efter installation.

 

Om man blandar klor och Baquacil i poolen är risken att vattnet 

blir brunt. Var noga med att se till att du inte har några kemika-

lier kvar av det ämne du vill byta från innan du tillsätter det nya.

Av olika anledningar kan det uppstå tillfällen då du vill byta och dosera andra kemikalier i din 

pool. Vanligast är att man byter från klor till Baquacil eftersom det för med sig så många 

fördelar för både poolen och de som badar. Oavsett om du ska byta från klor till Baquacil  

eller vice versa kommer här en instruktion för hur du ska göra.

Byta kemikalier
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Maskinellt underhåll

Cirkulationspump
Cirkulationspumpen i sig behöver i normala fall inget underhåll. En 

bra sak är dock att med jämna mellanrum titta så att inget läckage 

finns under pumpen, det kan vara ett tecken på att axeltätningen 

gått sönder. Kontrollera gärna någon gång i månaden, eller om 

cirkulationen upplevs vara försämrad, att inte pumpens silkorg är 

igensatt. Töm vid behov.

Ytvattenrenare
Ytvattenrenarens klafflucka, d.v.s. den lilla luckan som sitter fram 

på ytvattenrenaren, gör att strömhastigheten ökar så att skräp 

från poolens vattenyta sugs in i ytvattenrenaren. I ytvattenrena-

ren sitter det en silkorg. I den fastnar större skräp som hamnar i 

poolen, till exempel löv. Mindre partiklar, såsom barr och insekter, 

sugs ner genom silkorgen och hamnar i sandfiltret. För att undvika 

detta rekommenderar vi att  produkten Net Skim används. Det är 

en finmaskig strumpa som träs över silkorgen och ser till att även 

små partiklar fastnar där. Detta i sin tur gör att belastningen på 

sandfiltret minskar eftersom det blir mindre skräp som hamnar i 

sanden. Dessutom minskar risken för att pumpen ska täppas igen.

Oavsett om du använder Net Skim eller ej måste du med jäm-

na mellanrum kontrollera att silkorgen i ytvattenrenaren inte är full 

med skräp eftersom cirkulationen då försämras. Kontrollera därför 

silkorgen ofta, minst en gång i veckan, och töm den vid behov. 

Sandfilter
Det är viktigt att man håller sanden i sandfiltret ren eftersom 

poolvattnet annars inte renas lika effektivt. Sanden i filtret binder 

nämligen smuts som gör det svårare för vattnet att passera filtret 

på rätt sätt. Eftersom detta försämrar filterkapaciteten behöver 

smutsen som bildas forslas bort. Detta görs med en så kallad 

backspolning. När man backspolar rör man om sandbädden vilket 

gör att sanden inte packas till en hård massa. 

Backspolning ska i normala fall genomföras en gång i veckan. 

Du bör där emellan hålla koll på manometern på sandfiltret. Om 

trycket ökar kan sanden vara tilltäppt. En backspolning ska då  

genomföras direkt. Om trycket är lägre än normalt kan det ha  

bildats gångar i filtermediumet. Även då bör filtret backspolas 

direkt. Vad som räknas som bra tryck varierar mellan manometrar, 

men ett tips är att sätta en markering för var trycket ligger när  

filtret är nytt. På så sätt kan du hålla koll på vad som är ett bra 

värde och om det förändras.

Backspolning av sandfilter
1. Stäng av pumpen och eventuell värmare.

2. Ändra centralventilen till läge Backwash.

3. Starta pumpen och kör ett par minuter tills att vattnet i 

siktglaset på centralventilen är klart.

4. Stäng av pumpen och ställ centralventilen i läge Rinse. 

5. Starta pumpen och kör den i en minut. 

6. Stäng av pumpen och ställ centralventilen i läge Filter.

7. Starta pumpen igen. Backspolningen är nu genomförd.

Att sköta om sin pool är det bästa sättet att frigöra tid för bekymmersfritt umgänge runt 

den. Nu har vi kommit till det maskinella underhållet av din pool. Här ingår bland annat  

kontroll av silkorgar samt den veckovisa backspolningen av sandfiltret. 

Maskinellt underhåll

Net Skim

Specialnät som monteras i 
ytvattenrenarens silkorg. 

Art. nr. 26.200.850 
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Hur ser ditt poolområde ut? 
Dela gärna dina poolbilder på 
Instagram med #miamipool
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Rengöring av pool

Rengöring av linern
Den beräknade livslängden för en liner är cirka 10-15 år. Den 

reduceras dock kraftigt av felaktig användning av poolkemi, för hög 

vattentemperatur och felaktigt pH-värde. Det är därför viktigt att 

du kontrollerar vattenkvaliteten med jämna mellanrum och att du 

inte överdoserar poolkemikalierna. Var extra vaksam om du använ-

der klor i din pool. För högt klorvärde gör nämligen att linern bleks. 

Vattentemperaturen får inte heller överstiga 32 grader Celcius, det 

kan skada mjukgöraren i linern. 

Vid badning hamnar kosmetika, oljor och hudvårdsprodukter i 

poolvattnet. Dessa bildar, tillsammans med pollen och andra för-

oreningar från luften, en tunn hinna på vattenytan och med tiden 

bildas en smutsrand på linern. Får den sitta kvar för länge kommer 

den att bli svår att tvätta bort. Skrubba därför vattenlinjen minst 

en gång i veckan. 

För att minska mängden smuts som fastnar på linern finns en 

produkt som heter Water Lily. Blomman placeras i ytvattenrenaren 

eller direkt i poolen och suger där åt sig kroppsfett, sololjor och 

andra feta substanser. Även pollen och föroreningar från luften 

som landar i vattnet absorberas av blomman. 

SuperGel Liner Cleaner
Vid svårigheter med att få linern ren kan medlet SuperGel Liner 

Cleaner användas. Tack vara gelkonsistensen lämpar sig produkten 

extra väl för rengöring av lodräta ytor. För pooler med både klor 

och Baquacil. Används förslagsvis med skrubber med behållare, 

det perfekta verktyget för rengöring av vattenlinjen. 

Bruksanvisning:

• SuperGel Liner Cleaner appliceras i ett tunt lager med en 

svamp, skrubber eller borste. 

• Låt produkten verka i 10 minuter och skölj sedan rent. 

• Vid kraftig nedsmutsning eller grova beläggningar kan det 

vara nödvändigt att upprepa proceduren. 

• Tänk på att alltid använda skyddshandskar av exempelvis  

PVC eller gummi när du hanterar SuperGel Liner Cleaner.

Förutom underhåll av kemikalier och maskiner bör du även städa din pool med jämna  

mellanrum. När man pratar om att städa poolen handlar det egentligen främst om två saker, 

att rengöra linern och dammsuga botten. Det sistnämnda är det som tar mest tid i anspråk, 

men för den som vill finns det maskiner som sköter detta.

Rengöring av pool

För högt klorvärde har kraftigt reducerande effekt på  

linerns livslängd. Klorvärdet får ej överstiga 3 ppm,  

annars kan linern bli för stor, blekas och helt tappa färg.

Skrubber Lyx

Art. nr. 28.110.835

Water Lily

Art. nr. 26.200.900 

SuperGel Liner Cleaner

Art. nr. 38.500.300

Skrubber med behållare

Art. nr. 28.110.835 
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Rengöring av pool

Bottenstädning
Bottenstädning, eller dammsugning, genomförs manuellt med 

ett bottensugmunstycke monterat på en teleskopstång. På 

bottensugmunstycket fästs en flytslang som i dess andra ände 

kopplas ihop med en skim-vac och ansluts till ytvattenrenaren. 

Smutset från botten sugs då upp via slangen och ner genom 

ytvattenrenaren till filtret där vattnet renas. 

Instruktion:

1. Stäng av pump och eventuell värmekälla.

2. Montera ihop flytslang, skim-vac, teleskopstång och  

bottensugmunstycke. 

3. Stäng det nedre utloppet på ventilen i maskinrummet så 

att vatten endast sugs in från ytvattenrenaren.

4. Placera din skim-vac över silkorgen i ytvattenrenaren. 

5. Om poolen är mycket smutsig kan du leda vattnet direkt till 

avloppet istället för genom filtret. Ställ då centralventilen 

på läge Waste. Annars, låt centralventilen stå på läge Filter. 

6. Starta pumpen och dammsug botten med långsamma 

drag så att partiklarna inte virvlar upp.

7. Om centralventilen står i läge Filter, gör en backspolning 

när du känner dig klar med dammsugningen.

8. Ta bort eventuellt skräp ur ytvattenrenarens silkorg.  

Öppna ventilen för det nedre utloppet. Kontrollera att 

centralventilen står i läge Filter och starta sedan pumpen 

om du slagit av den vid backspolningen. Återställ vid behov 

vattennivån i poolen. 

Hayward Tiger Shark

Vill du slippa dammsuga manuellt är detta produkten för dig. Tiger Shark 
är en automatisk bottensugare framtagen för swimmingpooler med olika 
djup, städar såväl botten som väggar. Modellen har 15 meter lång kabel och 
ett vändbart handtag som förhindrar att kabeln trasslar sig. Klarar av pooler 
i storlek upp till 6 x 12 meter. Med sina dubbla filter fångar roboten upp 
de allra finaste partiklarna. Borstarna gör att poolen klarar sig bättre från 
algangrepp då både botten och väggar borstas effektivt. 

Art. nr. 28.500.200

Flytslang 8 meter

För bottensugning. Med inner- 
diameter 38 mm. Försedd med 
2 st plaständar för anslutning 
till bottensugmunstycke och 
ytvattenrenare. Levereras i 
färdiga längder med svetsade 
plaständar. Finns i fler längder.  

Art. nr. 28.038.075

Flytslang 10 meter 

Art. nr. 28.038.100   

Flytslang 12 meter

Art. nr. 28.038.120   

Flytslang 15 meter

Art. nr. 28.038.150   

Teleskophandtag

Från 1,8 till 4,3 m. Från Miami
Collection, 3-delat.

Art. nr. 28.600.160

 
Från 3,0 till 8,5 m. Tillverkat av
eloxerad aluminium, 3-delat. 

Art. nr. 28.035.072

Bottensug

Tung modell med borst och 
snabbfäste för enkel ansluning 
till teleskophandtag. Anslutning 
för 38 mm flytslang.  
Bredd 28 cm.

Art. nr. 28.110.411

Skim-vac

För anslutning av bottensug- 
slang till ytvattenrenare utan 
att silkorgen behöver avlägsnas. 
Passar våra ytvattenrenare 
och andra ytvattenrenare med 
silkorg cirka 180 mm i diameter. 

Art. nr. 26.294.064
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Energismart skötsel

Poolskydd på när ingen badar
Att ha ett poolskydd ger många fördelar utöver ökad säkerhet. 

Först och främst sparas energi och du får minskade kostnader för 

uppvärmning. Avdunstningen minskar också, något som gör att du 

inte behöver fylla på vatten och kemikalier lika ofta. Du undviker 

även att löv och smuts hamnar  i vattnet vilket gör att kemikalie- 

förbrukningen minskar ytterligare. 

Om solen skiner på poolen och det är varmt ute hjälper 

solvärmen till att värma upp vattnet. Det viktigaste är därför att 

poolskyddet är på när det är mulet eller kallt samt på kvällar och 

nätter. Men, för absolut bästa effekt ska poolen egentligen täckas 

så fort ingen badar, oavsett om solen skiner eller ej. 

Backspola och håll sanden ren
Backspola inte för ofta och inte för sällan. En gång i veckan är ett 

bra riktmärke vid normal badbelastning. Håll koll på trycket på 

manometern, vid högt tryck ska du backspola. Ju högre tryck desto 

större är vattenmotståndet, vilket också innebär att det går åt 

mer energi för att driva cirkulationen. Du kan läsa mer om hur du 

backspolar på sida 24.

Förutom att backspola med jämna mellanrum ska du också 

rengöra sanden en gång om året med Sandfilter Cleaner. När 

sanden är smutsig och full av beläggningar ökar också motståndet, 

något som gör att du får en ökad energikostnad helt i onödan. 

Om du har traditionell sand eller filterglas i ditt befintliga sand-

filter rekommenderar vi att du byter till vårt nya filtermedium  

ZeoAqua vid nästa sandbyte. ZeoAqua är en vulkanisk mineral  

som med naturlig trippelfiltrering ner till två mikron ger kristallklart 

vatten med mindre ansträngning. Med ZeoAqua i ditt sandfilter får 

du effektivare rening, minskat kemikaliebehov, stabilare pH-värde 

samt lägre energiförbrukning och minskade kostnader.

Sänk pumpens varvtal
Genom att sänka varvtalet på cirkulationspumpen, d.v.s. sänka hur 

mycket vatten som pumpas genom systemet per minut, sänker du 

energiförbrukningen och förlänger pumpens livslängd. I dag finns 

det poolpumpar där du själv kan ställa in varvtalet, men har du 

en fungerande poolpump med en hastighet är det dumt ur både 

ekonomisk och miljömässig synpunkt att byta ut den. Därför har vi 

utökat vårt sortiment med en produkt som kallas frekvensstyrning. 

Med denna kan du enkelt reglera hastigheten på din pump och på 

så sätt spara upp till 80% i energiförbrukning. Frekvensstyrningen 

är kompatibel med de flesta 1-fas pumpar upp till 1,1 kW.

Hur mycket du kan sänka varvtalet beror på hur mycket poolen 

används och hur varmt det är ute. Ju högre badbelastning och 

utetemperatur, desto högre varvtal behövs. Vid väldigt hög bad-

belastning, d.v.s. om flera personer badar flera timmar om dagen, 

rekommenderar vi att pumpen får gå på maxeffekt dygnet runt. 

Vid normal badbelastning kan pumpens varvtal sänkas nattetid. 

Om poolen används väldigt sparsamt eller inte alls under vissa 

perioder kan pumpens varvtal sänkas dygnet runt. 

Hur sköter man om sin pool på ett så energi- och klimatsmart sätt som möjligt? Svaret är att 

det finns mycket du kan göra för att minska din energiförbrukning och på en hel säsong finns 

det många tusenlappar att spara. I grunden handlar det om enkla saker som gör stor skillnad, 

bland annat att sänka värmen, vara nogrann med rengöring och att använda poolskydd. Vill 

du gå ett steg längre finns det mycket ny teknik som hjälper dig spara ännu mer.

Energismart skötsel

Frekvensstyrning

Styr varvtalet på din poolpump. 

Art. nr. 14.900.100   

ZeoAqua

Storlek 0,7-1,2 mm.  Säck 20 kg. 
Endast 60% av den rek. vikten 
för sand/glas i filtret behövs. 

Art. nr. 38.130.600 
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Energismart skötsel

Töm silkorgarna ofta
I både ytvattenrenaren och cirkulationspumpen sitter det silkorgar.  

För bästa vattenflöde ska dessa kontrolleras ofta och tömmas vid 

behov. Ju mer skräp det är i silkorgarna, desto sämre blir flödet och 

desto mer energi går det åt.

Sänk värmen
Det är sällan lönt att sänka värmen i poolen tillfälligt, till exempel 

vid en utlandsresa, då det går åt mycket energi till att sedan värma 

upp vattnet igen. Vill du spara så mycket energi du bara kan är det 

istället bättre att permanent sänka temperaturen en eller flera 

grader, till exempel från 27 till 25 grader. 

Rengör värmepumpen
En ren värmepump förbrukar mycket mindre el än en smutsig. Har 

du en värmepump bör du därför rengöra kondensorn varje år, för-

slagsvis med det lättanvända medlet Easy Foam. För information 

om hur du använder Easy foam, se sida 34.

Se över värmesystemet
Om du har en äldre on/off-värmepump eller något annat värme- 

system för att värma poolvattnet rekommenderar vi att du byter 

till en inverterpump när den gamla utrustningen går sönder. 

Inverterteknologin fungerar genom att kompressor- och fläkt- 

hastigheten justeras kontinuerligt efter vattnets temperatur, 

något som gör att du får betydligt lägre energiförbrukning än med 

traditionella on/off-pumpar.

Använd Baquacil
Med den klorfria poolkemikalien Baquacil kan du använda 

backspolningsvattnet för att vattna i trädgården. På så sätt sparar 

du mängden vatten du förbrukar i hushållet. Är du nyfiken på 

Baquacil kan du läsa mer på sida 16.

Spara kemikalier med digitalt testinstrument
Med ett digitalt testinstrument får du ett exakt värde för de kemi-

kalier du önskar mäta. Det betyder att du inte riskerar att dosera 

onödiga mängder kemi.

Laga istället för att köpa nytt
Genom att köpa produkter av hög kvalitet som håller länge minskar 

vårt behov av att köpa nya produkter som det går åt stora resurser 

till att tillverka. Om din pump eller annan poolutrustning går  

sönder, kontrollera först om produkten går att laga. Kontakta din 

lokala återförsäljare för hjälp.

Byt till LED
Om du inte redan har LED-belysning i din pool rekommenderar vi 

att du betyder ut din gamla PAR 56-lampa mot LED när den går 

sönder. Våra LED-lampor är anpassade till pooler och passar till 

99% av all poolbelysning. Är du osäker på hur du byter till LED kan 

du kontakta din lokala återförsäljare.

Genom att välja LED istället för halogen kan du  
räkna med en energibesparing på upp till 90%. 
En LED-lampa håller dessutom mer än fem  
gånger så länge, så det är bra för miljön också!
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Vinterstängning

Stäng av värmen
Börja med att stänga av eventuell värme till poolen. Låt renings-

verket fortsätta arbeta och dosera som vanligt med kemikalier 

tills pooltemperaturen sjunker under +10°C. Vinterstänger du vid 

högre temperatur ökar risken för tillväxt av alger, vilket innebär att 

du måste tillsätta mer kemikalier och lägga mer tid på att städa 

poolen till våren. 

När vattentemperaturen sjunkit till cirka 10°C kan poolen 

stängas för vintern. Observera att poolen ska vinteriseras med  

full vattennivå. Lämplig nivå är att vattnet slutar ungefär mitt  

på ytvattenrenaren.

Städa och dosera kemi
• Städa poolen noga.

• Backspola sandfiltret.

• Mät pH-värdet. Justera vid behov till 7,2 - 7,6.

• Mät PMBH. Justera vid behov till 50 ppm.

• Dosera 2 liter Shock per 10 m³ vatten.

Pooldelar
• Stäng av cirkulationspumpen. Bryt strömmen i huvud- 

centralen och koppla ifrån säkringen till poolbelysningen  

så att inget kan startas av misstag.

• Plugga igen in- och utlopp med vinterpluggarna.   

Se utförlig instruktion till höger, ruta 1.

• Montera frysskyddsflaskan i ytvattenrenaren.  

Se utförlig instruktion till höger, ruta 2.

• Skruva lös belysningsinsatsen och förvara dem under  

skydd på pooldäcket eller nedsänkta till botten i poolen. 

• Demontera och rengör eventuell poolstege.

Rör och kopplingar
• Lossa på kopplingarna efter ventilerna i maskinrummet så  

att rören töms på vatten, se ruta 3. Samtliga grå rör och  

kopplingar måste tömmas på vatten om frysrisk finns,  

annars kommer rören att spricka när de fryser. 

• Ventilerna till och från poolen lämnas öppna. 

Pump
• Töm pumpen på vatten genom att lätta på avtappnings-

pluggarna i botten på pumphuset. Om du är osäker på var 

pluggarna sitter, titta i pumpens manual.

• Öppna locket och ta ur silkorgen. 

• Lätta på unionsmuttrarna så att rören töms, se ruta 4.

Sandfilter
• Ställ centralventilen i läge Winter. Om du inte har Winter  

som läge, läs i filtrets manual om hur centralventilen ska  

stå vid vinterisering. 

• Skruva bort siktglas och manometer från centralventilen. 

Förvara dessa på en frostfri plats. 

• Lätta på den mindre avtappningspluggen för att tömma 

tanken på vatten. Lätta inte på den stora, då finns det risk att 

sanden rinner ur tanken. Läs filtrets manual om du är osäker.

Värmepump
• Skruva lös eventuell värmepump eller annan värmekälla och 

töm den på vatten. Förvaras gärna frostfritt.

Poolskydd
• Täck poolen med skydd eller vinterplåtar.

Och vips så var det dags att stänga poolen för vintern. Den här instruktionen är väldigt  

utförlig men låt dig inte skrämmas av dess längd. Första gången kan det kännas mycket men 

för varje år kommer det att kännas enklare och enklare tills du tillslut kan det hela utantill. 

Hela processen med att vinterstänga poolen börjar med att du en dag bestämmer dig för  

att det är färdigbadat för i år.

Vinterstängning

Se tips för vinterstängningen på nästa 

sida. Där hittar du även en checklista 

att fylla i när du vinteriserar din pool.
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Vinterstängning

Ruta 1: Plugga igen in- och utlopp*

• Demontera delarna på inloppen. Var försiktig så  
att inte linern skadas. 

• På plastinloppen kan nyckeln för demontering av inlopp 
(A) behöva användas. Följde med i poolleveransen.  
På de rostfria inloppen lossas ramen genom att de två 
skruvarna skruvas lös.

• Skruva i vinterpluggarna i inloppen. 

• Skruva bort gallret på utloppet och montera pluggen. 

Ruta 2: Montera frysskyddsflaskan i ytvattenrenaren*

• Ta ur silkorgen och klaffluckan ur ytvattenrenaren. 

• Skruva i frysskyddsflaskan i botten av ytvattenrenaren. 

• Vid behov, använd gängtejp vid montaget för att få  
frysskyddsflaskan att sluta tätt i ytvattenrenaren.

Ruta 3: Lossa på muttrarna i maskinrummet*

• Lossa på muttrarna enligt bilden ovan.

• Försök att lossa bara lite så att det smårinner, då klarar 
avloppet att ta undan vattnet och maskinrummet  
riskerar inte att bli översvämmat.

Ruta 4: Töm rören till pumpen*

• Lätta på unionsmuttrarna enligt bilden ovan.

• Det bästa är om du kan förvara pumpen frostfritt under 
vintern. Då är det inte lika viktigt att du får ur allt vatten 
ur själva pumpen. Det samma gäller värmepumpen.

Lätta på de inringade unionsmuttrarna. Om du har fasta rör- 
anslutningar till pumpen sitter unionskopplingarna vanligtvis 
någonstans på rören som leder till och från pumpen.Lätta på de inringade unionsmuttrarna.

Frysskyddsflaska

* Om du har en pool som är från 2018 eller tidigare kanske dessa bilder inte stämmer 
överrens  med dina produkter. Kontakta din lokala återförsäljare om du behöver hjälp.  

Vinterplugg

Inlopp Plast och  
demonteringsnyckel

Inlopp Rostfritt

A
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Tips vid vinterstängning

Koppla från säkringen 
Var extra noga med att säkerställa att säkringen till poolbelysning-

en är ifrånkopplad. Ligger lamporna på poolkanten och tänds av 

misstag är risken stor att de börjar brinna. 

Akta linern
Var försiktg när du demonterar in- och utloppen samt monterar 

dit vinterpluggarna. Det är lätt att slinta med verktyget och skada 

linern. Jobba med försiktighet.

Kolla efter läckage
När systemet är tömt på vatten, ställ en behållare under kranarna. 

Fortsätter det att droppa/rinna är någon av vinterpluggarna eller 

frysskyddsflaskan monterade otätt. Skulle en vinterplugg läcka 

finns det risk för att poolen töms på vatten under vintern, något 

som kan orsaka stora skador.

Observera snötäcket
Håll uppsikt över poolen på vintern. Ser det ut som att snötäck-

et är lägre över poolen, eller att snötäcket sjunker på den plats 

poolen är, kan linern ha tagit skada och läcka vatten. Ta då fort bort 

snötyngden från skyddet, annars kan poolen ta skada.

Använd vinterskydd
Det finns flera olika alternativ för att täcka poolen på vintern, 

bland annat med vårt vinterstandardskydd eller vinterplåtar. 

De sistnämnda är mycket tunga och otympliga, varför många 

drar sig för att använda dem. Vi rekommenderar istället att vårt 

vinterstandardskydd används. Det är smidigt och enkelt att dra på 

poolen, och går dessutom att använda som överdrag även resten 

av året om så önskas.

Borsta av eventuellt pooltak
Om du har ett pooltak och det kommer rikliga mängder snö, borsta 

av taket med jämna mellanrum. Även pooltak som klarar stora 

mängder snö kan skadas av snöns tyngd. Framför allt när det bör-

jar bli plusgrader då snön blir tyngre. Tänk även på att du bör borsta 

bort snön från sidorna av pooltaket, inte bara ovanpå.

Tips vid vinterstängning

Vårt vinterstandardskydd kan tillverkas till alla poolformer.
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Checklista vinterstängning

Checklista vinterstängning

Kom ihåg att koppla från säkringen till poolbelysningen.

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9Punkter att checka av:

1. Städa poolen, backspola filtret.  

Återfyll poolen vid behov.

2. Kontrollera och justera vattenvärden. 

Dosera kemi.

3. Skruva i vinterpluggar, montera frys-

skyddsflaska, ta upp belysning.

4. Töm rören på vatten. 

5. Rengör och töm cirkulationspumpen  

på vatten.

6. Demontera och töm sandfiltret  

på vatten.

7. Skruva lös eventuell värmepump.  

Töm den på vatten och rengör den.
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Service med långa intervaller

Sandfilter
Sanden i filtret fångar upp stora mängder smuts. Genom att 

regelbundet genomföra backspolningar rensas mycket av denna 

smuts bort men fett, kosmetikarester och kalk tenderar att bli kvar. 

Därför bör man en gång om året rengöra sanden med ett medel 

som heter Sandfilter Cleaner. Genom att göra detta säkerställs 

god filterfunktion och du får ett rent och klart poolvatten.

Vart sjätte år bör du byta sanden i filtret helt och hållet. Detta 

görs enklast vid säsongsuppstart då filtret är tömt på vatten och 

inget extra arbete krävs. 

Byte av sand
1. Lyft av centralventilen från filtertanken och trä en plastpåse 

över stigaröret i sandfiltrets mitt.

2. Gräv försiktigt ur sanden med en spade eller använd en våt-

dammsugare för att suga upp sanden.

3. Kontrollera så att dysorna på röret inte är skadade.

4. Återfyll med filtersand, kornstorlek 0,6-0,8 mm om inget 

annat anges på filtret eller i instruktionen. Om ingen rekom-

menderad sandmängd finns på filtret, återfyll cirka 2/3 av 

tanken med sand. Häll försiktigt i sanden tills att dysorna är 

täckta, annars finns risk att dessa skadas.

Värmepump
En värmepump behöver luftcirkulation för att fungera. Skulle  

cirkulationen minska tappar värmepumpen effekt och den klarar 

då inte av att värma din pool. När luften pressas genom värme-

pumpen följer även pollen, gräs och andra små partiklar med. Med 

tiden täpper dessa till luftkanalerna genom värmepumpen.  

Kontrollera med jämna mellanrum att inte luftkanalerna är till-

täppta, rengör vid behov. 

En värmepump bör rengöras varje till vartannat år beroende på 

hur lång poolsäsong man har. För effektiv rengöring rekommende-

rar vi det mycket lättanvända medlet Easy Foam. 

Easy Foam bruksanvisning
1. Bryt strömmen till värmepumpen. 

2. Spraya Easy Foam längst ner i kondensorn och arbeta  

metodiskt uppåt. 

3. Mycket snabbt bildas ett expanderande skum som tvingar 

ut all smuts. Låt skummet verka klart. Rengöringen blir mer 

effektiv om kondensorn är varm. 

4. Skölj noga med vatten efter avslutad rengöring.

När man har pool finns det vissa saker man behöver göra ofta, såsom att dosera kemikalier 

och tömma silkorgen i ytvattenrenaren, och vissa saker man behöver göra mer sällan.  

Detta kapitel handlar om de sistnämnda sakerna. 

Service med långa intervaller

Filtersand

Art. nr. 38.130.400  

Sandfilter Cleaner

Art. nr. 38.500.600 

Easy Foam

Art. nr. 45.900.100 
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Säsongsuppstart

Sandfilter
• Montera centralventilen och avtappningspluggen på tanken. 

• Montera manometern och siktglaset. 

• Skruva fast de tre rören på centralventilen.

Pump
• Montera pumpen på rören och skruva tillbaks avtappnings- 

pluggarna. 

• Fyll pumphuset med vatten. Starta inte pumpen.

Rör och kopplingar
• Skruva åt samtliga unionsmuttrar på ventilerna. 

• Kontrollera att alla kopplingar är åtdragna. 

• Stäng de tre ventilerna i maskinrummet.

Pool
• Ta bort vinterskyddet från poolen och besiktiga linern.  

I sällsynta fall kan isen ha lyft linern ur snap-in-listen.  

Tryck tillbaka linern om detta skulle ha hänt.

• Städa ur eventuellt skräp som hamnat i poolen under vintern 

och fyll upp poolen med vatten vid behov.

• Ta bort de tre vinterpluggarna ur in- och utlopp. 

• Montera gallret på utloppet och detaljerna i inloppet enligt 

bilden till vänster.

• Ta bort frysskyddsflaskan ur ytvattenrenaren.

• Montera klaffluckan och silkorgen i ytvattenrenaren.

Start av pump
• Säkerställ att pumpen har vatten i sig och att centralventilen 

samt alla kopplingar och bottenpluggar är ordentligt åtdragna. 

Öppna ventilerna till och från poolen i maskinrummet.

• Ställ centralventilen på läge Cirkulation. 

• Kontrollera att pumplocket är lätt åtdraget.

• Starta pumpen och följ härifrån instruktionerna från  

kapitlet Vid första start.

 Dosera kemi
• Kontrollera pH, alkalinitet, kalciumhårdhet och PHMB.

• Dosera vid behov enligt instruktionerna för Underhåll 

av poolvatten.

 

Solen skiner, fåglarna kvittrar, isen har tinat i poolen och det är äntligen dags att starta den 

för säsongen. Innan du börjar, kontrollera att du har kemi hemma, att du har alla avtapp-

ningspluggar och att inga detaljer frusit sönder under vintern. 

Säsongsuppstart

Inlopp Plast och  
demonteringsnyckel

Inlopp Rostfritt
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Vanliga frågor

Min pool har dålig/försämrad cirkulation
Töm silkorgarna och backspola filtret. Om det var länge sedan du 

gjorde rent filtersanden bör du göra det med Sandfilter Cleaner.

Poolens vattennivå sjunker
Under olika perioder, exempelvis vid vår och höst då luften är kallare 

än vattnet i poolen, är det normalt att det dunstar vatten. Vid hög 

badbelastning brukar också vattennivån sjunka då vattnet skvätts 

ur poolen. Skulle vattennivån sjunka mer än normalt kan du ha ett 

läckage i poolen. Vad som är normalt är dock svårt att svara på, men 

en riktlinje är att du sällan behöver oroa dig om vattennivån sjunker 

mindre än en cm per dygn.

Vid misstanke om läckage, börja med att låta poolen stå täckt, 

d.v.s. med skydd på, i minst ett dygn. Har du inget läckage ska vat-

tennivån inte sjunkit. Har vattennivån sjunkit trots att poolen stått 

täckt, leta efter droppande rör och kopplingar eller eventuella revor i 

linern. Om inget hål hittas, låt vattennivån sjunka tills den stabilise-

ras. Skadan finns då i poolens vattenlinje. Stannar vattennivån precis 

under ytvattenrenare, belysning eller in- och utlopp finns läckan 

sannolikt i tätningen mellan liner och stomme eller i rörsystemet.

Mitt poolvatten är mjölkigt eller grumligt
Den vanligaste orsaken till mjölkigt eller grumligt vatten är bristande 

filtrering eller felaktigt pH-värde, men det kan bero även på andra 

saker. Det grumliga uppstår när små partiklar som flyter omkring i 

vattnet inte fastnar i filtret. Det kan bero på att de är för små eller 

att filtermediumet är mättat. Eftersom mjölkigt eller grumligt vatten 

kan bero på flera saker kommer här en lista med saker att testa.  

Börja med punkt 1, om vattnet inte blir bra, gå vidare till punkt 2 o.s.v.

1. Börja med att kontrollera pH och alkalinitet. Justera vid behov. 

Vänta minst 2 timmar innan du eventuellt går vidare till steg 2.

2. Om vattnet fortfarande är mjölkigt eller grumligt, backspola 

filtret. Vänta minst 8 timmar innan du eventuellt går vidare till 

steg 3. 

3. Om det var länge sedan du doserade Baquacil Shock ska du 

nu tillsätta 2 liter Shock per 10 m³ poolvatten. Vänta minst 8 

timmar innan du eventuellt går vidare till steg 4.

4. Tillsätt flockningsmedel, ex Clear Water. Flockning gör att de 

små partiklarna klumpar ihop sig och lättare fastnar i filtret eller 

sjunker till botten. Följ instruktionerna på flockningsmedlet. 

Upprepa vid behov ytterligare en gång.

5. Kvarstår problemet, rengör sanden med Sandfilter Cleaner.

Mitt poolvatten är grönt
Det gröna i ditt poolvatten är alger. Tillsätt en underhållsdos av 

Check, dubbeldos av Shock och en dos flockmedel. Borsta väggar 

och botten dagligen under behandlingen. När vattnet börjar klarna, 

bottensug poolen med centralventilen i läge Waste. Justera vatten-

nivån och mät och justera vid behov pH och PHMB. Om poolen inte 

är ren efter 72 timmar med konstant filtrering, gör en flockbehand-

ling enligt instruktionerna på flockningsmedlet.   

Det droppar vatten under min pump
Pumpens axeltätning har gått sönder, kontakta din återförsäljare för 

att köpa en ny tätning eller för att få hjälp med reparation.

Det bildas skum i min pool
Skum kan bara bildas om luft kommer in i vattnet, den vanligaste 

orsaken är att cirkulationssystemet inte är tätt. Det sugs då in luft 

mellan ytvattenrenaren och trycksidan på cirkulationspumpen. Det 

vanligaste stället där luft kommer in är via pumplocket, att det blivit 

en spricka i det eller att packningen blivit otät. 

Vid användning av Baqucil kan skum bildas om vattnets kalcium-

hårdhet är för låg eller om man överdoserat PHMB eller Check.  Vid 

överdosering smakar vattnet ofta lite bittert. Om du kontrollerat att 

du inte har något luftintag och att du doserar rätt mängd kemi är 

kalciumhårdheten sannolikt för låg. Mät denna och justera vid behov. 

Har du inte mätinstrument för att mäta kalciumhårdheten kan du 

kontakta din återförsäljare eller beställa ett vattenprov från oss.

Jag har svårt att få till pH-värdet
Om pH-värdet inte ligger mellan 7,2 och 7,6 regleras det med pH Plus 

eller pH Minus. Vattnets alkalinitet är kopplat till pH-värdet.  

Ett felektigt alkalivärde gör pH-värdet instabilt och svårjusterat.  

Kontrollera alkaliniteten och justera vid behov. 

Jag har följt alla instruktioner men får inte till mitt vatten
Om du har problem med vattnet och har följt alla instruktioner och 

kontrollerat att vattenvärdet ser bra ut utan att felet blir bättre kan 

du kontakta din återförsäljare eller beställa ett vattenprov från oss.

Vanliga frågor
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Kemidagbok

Kemidagbok
Det kan vara en god idé att föra dagbok över vattnets kvalitet och de kemikalier som tillsätts.  

Detta för att kunna se förändringar i poolvattnet eller för att optimera kemianvändningen. 

Under övriga noteringar kan det vara av intresse att föra in om det badats mycket eller lite, 

eller hur vädret varit mellan de olika mättillfällena. Du kan skriva ut fler sidor med kemidagbok 

på miamipool.se, där finns en pdf du kan ladda ner. 

Datum…………………….       

Uppmätt värde:       

pH………….     Alka………………. PHMB…………….. 

Tillsatt mängd:  

pH-upp…………….kg pH-min……………kg  Alka plus…………….kg 

PHMB………………dl Shock……………..dl Check…………………dl 

Hardness Max………………dl 

Övriga noteringar 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Datum…………………….       

Uppmätt värde:       

pH………….     Alka………………. PHMB…………….. 

Tillsatt mängd:  

pH-upp…………….kg pH-min……………kg  Alka plus…………….kg 

PHMB………………dl Shock……………..dl Check…………………dl 

Hardness Max………………dl 

Övriga noteringar 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kemidagbok

Datum…………………….       

Uppmätt värde:       

pH………….     Alka………………. PHMB…………….. 

Tillsatt mängd:  

pH-upp…………….kg pH-min……………kg  Alka plus…………….kg 

PHMB………………dl Shock……………..dl Check…………………dl 

Hardness Max………………dl 

Övriga noteringar 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Datum…………………….       

Uppmätt värde:       

pH………….     Alka………………. PHMB…………….. 

Tillsatt mängd:  

pH-upp…………….kg pH-min……………kg  Alka plus…………….kg 

PHMB………………dl Shock……………..dl Check…………………dl 

Hardness Max………………dl 

Övriga noteringar 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Datum…………………….       

Uppmätt värde:       

pH………….     Alka………………. PHMB…………….. 

Tillsatt mängd:  

pH-upp…………….kg pH-min……………kg  Alka plus…………….kg 

PHMB………………dl Shock……………..dl Check…………………dl 

Hardness Max………………dl 

Övriga noteringar 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Miami Pool är vad som händer när norrländsk hantverkartradition 
möter en aldrig sinande innovationslusta. I fem decennier har vi 
testat, utvecklat och tagit fram marknadens bästa poolstomme, 
anpassad för det skiftande nordiska klimatet. 

Över 50 år av innovation  
och norrländskt hantverk

Nu är allt enklare!
Få tips och råd, beställ tillbehör 
och mycket mer. Besök oss idag 
på miamipool.se.

S E N A S T  U P P D A T E R A D  2 0 2 0 - 1 2


