
1

för rent och klart vatten
Kemi
SKÖTSE LGUIDE OCH PRODUK TPROGR AM
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Chemoform har i mer än 50 år arbetat med poolvård och har under den tiden tagit fram produkter 
av bra kvalitet och skötselråd som går att lita på. För härliga bad och en fräsch pool eller spabad 
behöver vattnet vara rent och klart. Det får du genom att följa våra väl beprövade flerstegsprogram 
för både pooler och spabad.

Vi tog fram det 5-stegsprogram för poolskötsel som nu många i branschen använder sig av.  
Nu har vi även tagit fram ett 3-stegsprogram för skötsel av spabad.

Chemoform Scandinavia är en del av CF Group,  
som är en av Europas största aktörer i poolbranschen.  
Vi har ett brett sortiment av pooler, kemi och tillbehör  
till både pool och spabad.  
Du hittar mer på cfgroup.se

Tänk på säkerheten! 
l  Pool- och spakemikalier ska förvaras  

oåtkomligt för barn. Transporteras och  
lagras stående, i sluten originalförpackning,  
svalt och inte i direkt solljus.

l  Använd biocider på ett säkert sätt.  
Läs alltid etiketten och produktinformation  
på förpackningen innan användande.

l  Blanda aldrig kemikalierna, det kan leda till 
kraftiga reaktioner och avge farliga gaser!  
Väl utspädd i poolen eller spabadet  
kan produkterna kombineras med varandra,  
med de får aldrig tillsättas samtidigt.
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Grattis till din nya pool, vi hoppas att den kommer att ge dig mycket glädje och härliga stunder 
framöver. Lär känna ditt poolvatten och sköt om det förebyggande så att du alltid har en ren och 
klar pool. Vi har samlat några tips till dig om poolskötsel här.

l  Börja med skötseln av din pool så snart 
 vattnet är påfyllt. Börja med att kolla pH 
värdet (ska ligga mellan 7,0–7,4) och gör sen 
en chockklorering genom att till föra en högre 
dos av snabbverkande klor,  Planet Pool 
Super chock. Chock kloreringen är en kraftigare 
rengöring som är nödvändig för att ta bort 
alla bakterier, mikroorganismer och smuts.

l  Följ sedan Planet Pools 5-stegsprogram för 
pool skötsel för att alltid ha en ren och fräsch 
pool.

l  Tänk på att vattenvård tar tid. Låt cirkula-
tionen i poolen vara igång och vänta minst 
en timme mellan varje moment beroende på 
åtgärd. Har du problem med vattnet kan det i 
vissa fall ta flera dygn innan poolens vatten är 
rent och klart igen.

l  Duscha och tvätta dig alltid innan bad. En som 
inte har tvättat sig innan bad, smutsar ner vatt-
net 200 gånger mer än en som är rentvättad. 

l  Håll rent poolfiltret. Poolens filteranläggning 
är avgörande för en bra vattenkvalitet. Rengör 
filtret regelbundet. Ett sandfilter behöver 
regelbundna backspolningar och filtermediet 
kan behövas bytas efter några år. Har du ett 
patronfilter, rengör patronerna eller byt ut dem 
regelbundet. För rengöring av filterpatroner 
och filtersand används Planet Spa filtercleaner.

l  Städa poolen. Använd en ytvatten-  eller 
 bottenhåv för att ta bort löv, gräs och 
 liknande. Rengör poolens botten med en 
bottensug eller poolrobot.

l  Ta regelbundet och ofta bort randen vid 
 vattenlinjen som ofta består av fetter, olja 
eller sot. De rengörs enklast med Planet Pool 
 Cleaner fettlösande och en kantrengörings-
svamp. Låt verka en stund för ett förbättrat 
 resultat. Som förebyggande kan du låta ett 
par Planet Pool Water  Lilly flyta runt i poolen 
och dra åt sig den  typen av smuts.

l  Avlägsna kalkavlagringar eller  intorkade 
 beläggningar så snart du ser att de 
 uppkommit. Ta bort avlagringar eller fläckar 
på poolväggen- och botten med det sura 
ren göringsmedlet, Planet Pool Poolrent kalk-
lösande. Använd en svamp eller borste som är 
tillräckligt mjuk för att inte skada poollinern. 
För att avlägsna avlagringar måste man 
oftast sänka vatten nivån. Försök undvika att 
få medel i poolvattnet.

l  Tänk på att alla doseringsanvisningar är 
 me delvärden som kan behöva anpassas till 
de värden som du har mätt upp.

Se till att alltid ha hemma:
l  Planet Pool Mini Pool Tester eller Teststickor
l  Planet Pool Höjer pH och Sänker pH
l  Planet Pool Alka Up
l  Desinfektionsmedel för långtidsbehandling 

och chockbehandling av vattnet
l  Planet Pool Hindrar Alger

Min nya pool

600647PP Planet Pool Startset med klor
l Snabbklor 1 kg* l Hindrar Alger Standard 1 l*
l Höjer pH 1 kg l Sänker pH 1,5 kg l Teststickor

600667PP Planet Pool Startset klorfritt
l Aktivt syre 1 kg* l Hindrar Alger Special 1 l*
l Höjer pH 1 kg l Sänker pH 1,5 kg l Teststickor
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*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.
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Poolskötsel i fem steg

Starta alltid med att testa vattenvärdena för att ta reda på vad du behöver åtgärda,  
börja med pH-värdet.

AQUA INSPECTOR: 

216020PP Aqua Inspector, 
elektroniskt mätinstrument/ 
fotometer för pH/klor.

216021PP  
Testtabletter  
för fotometrar  
t.ex. Scuba II och  
Aqua Inspector.

MINI POOL TESTER testar pH/klor/brom  
eller pH/aktivt syre.

2306765AC Teststickor  
till AquaChek Trutester 
blå, 50 st. Refill teststickor 
till AquaChek Trutester.

2306753 Teststickor 
pH/aktivt syre/ 
alkalinitet, 50 st.

2306754 Teststickor 
pH/klor/brom/ 
alkalinitet, 50 st.

2316756PP Planet Pool Mini Pool 
Tester pH/klor, inkl 2x20 tabletter.

2316600PP  
Planet Pool  
Ersättnings- 
tabletter  
pH/klor  
till Mini Pool  
Tester, 2x30.

2316757PP Planet Pool Mini Pool Tester 
pH/aktivt syre, inkl 2x20 tabletter.

TESTSTICKOR för att mäta pH/alkalinitet/klor  
eller pH/alkalinitet/aktivt syre.

2316601PP 
Planet Pool  
Ersättnings-
tabletter 
pH/aktivt 
syre till Mini 
Pool Tester, 
2x30.

2306763AC  
AquaChek Trutester Blå  
Digitalt instrument som 
mäter pH, klorvärde och 
alkanitet, inkl 25 stickor. 
Teststickor används  
och resultatet läses  
av digitalt.
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Idealiskt pH-värde: 7,0–7,4.
Idealiskt alkalinitetsvärde: 80–120 ppm (mg/l).

Vattnets pH-värde är av avgörande  betydelse 
när man har en pool. pH-värdet påverkar 
vatten balansen och desinfektionen.  
Det första och viktigaste steget är därför att 
testa pH-värdet. Vattnet ska ha pH 7,0–7,4. 

Ett för högt pH-värde irriterar huden och 
minskar effekten av desinfektionsmedlet. 
Sänk pH-värdet med Sänker pH granulat om 
pH-värdet ligger över 7,4. 

Vid ett för lågt pH-värde blir desinfektions-
medlet aggressivt både för badande och 
poolen. Höj pH-värdet med Höjer pH granulat 
om pH-värdet ligger under 7,0.

Ett starkt växlande pH-värde tyder på en låg 
alkalinitetsnivå. Testa alkalinitetsvärdet och höj 
alkaliniteten med Höjer Alkalinitet om du mäter 
ett värde under 80 ppm (mg/l).

Ett för högt alkalinitetsvärde gör det svårt att 
ändra pH-värdet. Vattnet kan dessutom bli 
grumligt. För att sänka alkalinitsvärdet används 
ca 1 kg Planet Pool Sänker pH som blandas ut  
i en hink med vatten och tillsätts koncentrerat 
på ett ställe med cirkulationen avstängd.  
Det sänker alkaliniteten med ca 15–20 mg/l  
i en pool på 25 kubikmeter.

Poolen ska vara en skön och säker plats för 
avkoppling. Då måste vattnet vara klart och 
hygieniskt. Hela tiden tillkommer små partiklar 
av smuts, sporer och bakterier utifrån. Bakterier 
förökar sig snabbt men för att förhindra det 
används olika desinfektionsprodukter. De olika 
desinfektionsmedlen är baserade på antingen 
klor, aktivt syre eller brom. 

Desinfektionsmedlen måste tillföras kontinuer-
ligt, mängden beror på vattnets temperatur 
och hur smutsigt det är. Ju varmare vatten och 
ju mer sol desto mer desinfektionsmedel. Och 
ju mer poolen används desto mer förorenande 
ämnen som blad, gräs, sololja, hudkrämer och 
hår hamnar i vattnet.

Chockbehandling ska göras vid nypåfyllning  
av poolen och om du får problem med vatten-
kvaliteten. Vi rekommenderar dessutom att 
chockbehandla vattnet regelbundet,  ungefär 
var 14:e dag, eller oftare vid varmt väder, 
kraftigt regn eller när poolen används ofta. 
En chockbehandling innebär att en högre dos 
desinfektionsmedel används för att oxidera 
bort alger, mikroorganismer och smutspartiklar.

Desinfektion med klor
Idealiskt klorvärde: 1–1,5 ppm (mg/l)

Klor är det mest effektiva, vanligaste och den 
desinfektionsmetod som används i de flesta 
 offentliga anläggningar. Det finns flera produk-
ter att välja mellan både för kontinuerlig des-
infektion och chockklorering. För den som inte 
vill använda klor, eller minska kloranvändningen 
så finns även klorfria alternativ.

Steg 1 – pH-justering Steg 2 – Desinfektion

811001PP  
Planet  
Pool  
Sänker pH  
granulat,  
1,5 kg.

804003PP  
Planet Pool  
Höjer Alkalinitet,  
3 kg.  
Höjer alkaliniteten  
i vattnet och stabiliserar  
på det viset pH-värdet.

811005PP  
Planet Pool  
Sänker pH granulat,  
5 kg.  
Sänker pH-värdet  
och alkaliniteten  
i vattnet.

802001PP  
Planet  
Pool  
Höjer pH  
granulat,  
1 kg.

802003PP  
Planet Pool  
Höjer pH granulat,  
3 kg.  
Höjer pH-värdet  
i vattnet.

501001PP  
Planet Pool  
Snabbklor granulat, 1 kg*

Snabblösande organisk  
klorprodukt för chockklorering  
och kontinuerlig desinfektion.  
Används främst till mindre pooler.

401001PP  
Planet Pool  
Superchock  
granulat, 1 kg*

401003PP 
Planet Pool  
Superchock  
granulat, 3 kg*

401010PP  
Planet Pool  
Superchock granulat,  
10 kg*

Kraftfull oorganisk  
klorprodukt främst  
för chockklorering,  
men kan användas  
för kontinuerlig  
desinfektion.  
Används främst till  
större pooler.

504001PP  
Planet Pool QuickTab  
20g tabletter, 1 kg*
Snabblösande organisk klor-
produkt för chockklorering och 
kontinuerlig desinfektion.  
Används främst till mindre pooler. 

505001PP 
Planet Pool 
Veckoklor 
200g tabletter, 
1 kg*

Långsamtlösande tabletter som kontinuerligt 
avger klor. Används för kontinuerlig desinfektion. 
Passar bra till pooler med patronfilter.

505003PP
Planet Pool  
Veckoklor  
200g tabletter, 
3 kg*

*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.
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Desinfektion med aktivt syre (klorfritt)
Idealiskt aktivt syrevärde: 5–8 ppm (mg/l)  
2 timmar efter tillsättning

Aktivt syre är ett klorfritt alternativ som är 
 skonsamt mot ögon, hud och hår. Det är ett 
oxidationsmedel som dödar bakterier och 
avlägsnar smutspartiklar i vattnet. Använd 
alltid Hindrar Alger Special* i kombination med 
Aktivt syre. Det förhöjer och förlänger effekten 
betydligt.

Bäst resultat uppnås om desinfektion med 
aktivt syre då och då kompletteras med en 
chockklorering med snabbupplösligt klor. Vi 

rekommenderar att chockbehandla vattnet var 
14:e dag under badsäsongen med Planet Pool 
Snabbklor eller Planet Pool Superchock.

591001PP
Planet Pool Aktivt Syre 
granulat (veckosyre)*

Snabblösande granulat med 
chockeffekt. Använd alltid Planet 
Pool Hindrar Alger Special i 
kombination för att förebygga 
algbildning och få desinfektion 
under längre tid.

507001PP  
Planet Pool  
Veckoklor Multifunktion  
200g tabletter, 1 kg*

507003PP
Planet Pool  
Veckoklor Multifunktion 
200g tabletter, 3 kg*

507010PP
Planet Pool  
Veckoklor Multifunktion  
200g tabletter, 10 kg*

Långsamtlösande tabletter  
som innehåller veckoklor,  
flockningsmedel och algmedel.  
För kontinuerlig desinfektion.  
Passar bäst till pooler med sandfilter.

508001PP Planet Pool Veckoklor  
Multifunktion 20g tabletter, 1 kg* 

Långsamtlösande tabletter  
som innehåller veckoklor, 
flocknings medel och algmedel. 
För kontinuerlig desinfektion.  
Rekommenderas till mindre  pooler 
med sandfilter.

519001PP
Planet Pool  
SuperTab 
250 g, 1 kg*

519004PP
Planet Pool  
SuperTab 
250 g, 3 kg*

SuperTab är en smart tablett för långtids-
klorering som gör en mindre chockklorering 
varje gång den tillsätts och som dessutom 
innehåller fler multifunktionskomponenter. 
Den snabblösande delen för chockklorering 
garanterar en genomgripande  desinfektion. 
Den långsamtlösande delen garanterar en 
noggrann desinfektion över tid. SuperTab 
innehåller dessutom både algförebyggande- 
och flockmedel och är pH-stabil.

OBS! TEST AV VATTEN MED VÄLDIGT 
HÖGA KLORHALTER.
Vid väldigt höga klorhalter (över 6 ppm) 
visar testaren ett färgutslag bara i  några 
sekunder. Sen bleknar det.  Misstänker du 
att ditt vatten har alltför högt  klorvärde 
eller observerar att färgen bleknar, gör 
följande: Späd ut poolvattnet med 
kranvatten (1 del poolvatten och 4 delar 
kranvatten) och testa igen. Får du ett 
färgutslag nu är ditt verkliga klorvärde 
5 gånger värdet du mäter upp och 
därmed med största sannolikhet alltför 
högt för att bada i. Du måste då vänta 
tills dess att klorvärdet har gått ner eller 
byta delar av vattnet. Ett snabbare sätt 
är att tillsätta Planet Pool Antiklor.

585001PP
Planet Pool 
Antiklor, 1 kg
Bryter ner och  
avlägsnar fritt klor  
ur poolvattnet.
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*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande. *  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.
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Steg 3 – Algbekämpning Steg 4 – Flockning
Förebyggande algbekämpning är något som många 
missar och som gör att man behöver använda mer 
desinfektionsmedel eller får  problem med sitt pool-
vatten. Extra viktigt är det att använda om man åker 
iväg och vid höga temperaturer i poolen. 

Genom oönskad lukt, färg och hala  poolväggar 
gör alger det otrevligt att bada i poolen. Alger är 
mikroorganismer och bildar grogrund för  bakterier. 
För att hålla poolen ren och  hygienisk är det 
därför viktigt att vattnet är fritt från alger. Särskilt i 
 utomhuspooler är det inte en garanti att vattnet blir 
rent om man bara använder desinfektionsprodukter.  
Med rätt mängd algmedel hindras alger från att för-
öka sig. Algmedel förstärker därmed desinfektions-
medlets effekt. 

För desinfektionsprodukter baserade på aktivt syre 
är det nödvändigt att använda Hindrar Alger för 
att förebygga algbildning och få desinfektion under 
längre tid. Algmedel är flytande och blandas ut i en 
hink med vatten innan de sprids ut i poolen.

Vissa smutspartiklar är så små att de inte 
fångas upp av poolens sandfilter. De svävar 
i vattnet och gör det grumligt. Om inte steg 
1 till 3 gjort vattnet klart bör  flockningsmedel 
användas. Flockningsmedlet förbättrar filtrets 
effekt genom att de minsta partiklarna  klumpas 
ihop till större så att de sjunker till botten 
eller fångas upp av sandfiltret. Resultatet blir 
helt klart vatten. Flockningsmedel kan även 
 användas löpande i förebyggande syfte. 

 Flockningsmedel lämpar sig särskilt väl om 
poolen har sandfilter. Om din pool har filter-
patron (pappersfilter) ska flockningsmedel  
användas i begränsad omfattning för att  
undvika att filtret sätts igen. Slå av pumpen  
och tillsätt en noga avvägd mängd flytande 
flockningsmedel. Låt de flockade partiklarna 
sjunka till botten och avlägsna dem sedan  
med en botten damm sugare som är  oberoende 
av filter anlägg ningen, t ex Croco Vac eller en 
poolrobot.

901001PP
Planet Pool Flockfix flytande, 1 l 

Specialprodukt för bekämpning 
av grumligt vatten och förbättrar 
sandfiltrets kapacitet.  
Doseras långsamt i brädd-
avloppet eller sprids ut direkt 
på vattenytan. Kan användas 
försiktigt med patronfilter.

908001PP
Planet Pool  
Flockar Sticks, 1 kg 

Specialprodukt för  
bekämpning av grumligt  
vatten och förbättrar  
sandfiltrets kapacitet.  
Doseras i bräddavloppet  
och är endast lämpligt för  
pooler med sandfilter.

610001PP Planet Pool  
Hindrar Alger Special, 1 l*

Motverkar algtillväxt 
förebyggande. Klorfritt 
och pH-neutralt, skummar 
inte. Användning av Planet 
Pool Aktivt syre ska alltid 
 kombineras med Planet 
Pool Hindrar Alger Special.

604001PP
Planet Pool  
Hindrar Alger  
Standard, 1 l*

604003PP
Planet Pool Hindrar  
Alger Standard, 3 l*

Motverkar algtillväxt förebyggande. Klor-
fritt, pH-neutralt men svagt skummande.
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*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.
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Steg 5 – Rengöring och tillbehör
Håll din pool ren med skonsamma rengörings-
produkter avsedda för pooler och poolvatten. 
För att rengöra vattenlinjen lämpar sig bäst 
den fettlösande Planet Pool Cleaner.  
Cleanern tar effektivt bort ränder på kakel, 
PVC-liner och plastmaterial. Intorkade fläckar 
från alger eller mineraler såväl som kalkfläckar 
och avlagringar rengörs med hjälp av Planet 
Pool Poolrent kalklösande. 

Undvik hushållsrengöringsmedel som innehåller 
tensider eller fosfater. De medför skumbildning 
och algtillväxt.

KEMISK RENGÖRING:

1333001PP
Planet Pool Poolrent 
kalklösande, 1 l. Tar  
bort missfärgningar  
och kalkfläckar.

1331001PP
Planet Pool Cleaner 
fettlösande, 1 l. 
Rengör vattenlinjen  
och fettränder.

Metalljoner i vattnet orsakar ofta grumligt och 
grönt eller brunfärgat vatten. Det är vanligast 
om man fyller poolen med vatten från egen 
brunn eller sjövatten. Det är möjligt att komma 
till rätta med problemet genom chockklorering 
och flockning, men i vissa fall krävs en special-
produkt. Metal Magic binder metaller i vattnet 
och hjälper till att filtrera ut dem. För använd-
ning av Metal Magic behövs ett sandfilter. 

1091001PP
Planet Pool Metal Magic, 1 l.
Avlägsnar järn, koppar, kalcium 
och andra metaller från poolens 
botten, väggar och vattnet utan 
att poolen måste tömmas.

Hur tillsätter jag de olika kemikalierna i poolen?
På alla kemikalier står det på förpackningen 
hur de ska tillsättas. Granulat eller flytande 
produkter blandas oftast i en hink med vatten 
och hälls i poolvattnet en bit ut från kanten så 
att linern inte tar skada eller bleks.

Tabletter kan läggas i en doseringsflottör  
som flyter i poolen alt läggas i bräddavloppet. 
200 g tabletter ligger i en plastförpackning 
där man kan klippa av ett par hörn och sedan 
lägga i bräddavloppet för en lagom långsam 
dosering. Se till att cirkulationen inte påverkas 
om du lägger tabletten i bräddavloppet.

2500003P
Planet Pool  
Solar Doseringsflottör

Solcellsbelysning som ändrar  
färg och som även fungerar som  
doseringsflottör för 200 g tabs.

2510011PP
Planet Pool  
Doseringsflottör  
Liten, för 20 g tablett.

2510001PP
Planet Pool  
Doseringsflottör 
Stor, för 200 g tabletter.

MEKANISK RENGÖRING:
För att göra rent sin pool behövs både ”kemisk 
och mekanisk” rengöring. För den ”mekaniska” 
rengöringen behövs en del redskap som t.ex. 
bottenhåv för att ta upp löv och annat skräp 
som hamnat på poolbotten och ytvattenhåv 
för att regelbundet ta bort det som hamnar i 
vattnet. 

Använd en mjuk borste eller kantrengörings-
svamp för att skydda linern och rengöra 
vattenlinjen.

2510657PP
Planet Pool Basic 
Pool Rengöringsset
Innehåller en tung 
bottensug med  
sidoborstar, botten-
håv, en slang och  
en teleskåpstång.

2510019PP
Planet Pool Teleskopstång, 3-delad, 120/360 cm
Passar till alla Planet Pool redskap och de flesta 
övriga på marknaden.

2510031PP
Planet Pool Tung bottensug  
med sidoborstar.  
Kräver en filterkapacitet  
på minst 3,5 m3/h. Kan 
kopplas till 32 och 38 mm 
slang. Glöm inte att köpa  
till en teleskopstång  
och slang.

2510023PP
Planet Pool  
Ytvattenhåv  
med teleskopstång
Håv inkl aluminium- 
teleskopstång 1,2 m.

2510040PP
Planet Pool Ytvattenhåv
Håv för att ta bort löv  
och smuts på ytan.  
Passar till teleskopstång.

2510045PP
Planet Pool  
Bottenhåv
Håv för att  
ta bort skräp  
och smuts  
på botten.  
Passar till  
teleskopstång.

2510050PP
Planet Pool Borste mjuk
Mjuk borste som kan användas 
till att rengöra linern.  
Passar till teleskopstång.

2500696PP
Planet Pool Barnpool rengöringsset
Innehåller CrocoVac, teleskopstång 3x60cm, 
håv, termometer och vattenlinjen suddgummi.
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2500068 Planet Pool Poolslang 6,6 m, Ø 32 mm.

2500061 Planet Pool Poolslang 6 m, Ø 38 mm.

511035043 SUMMER FUN Poolslang 12 m, Ø 38 mm.

2500076PP Planet Pool Poolslang 30 m, Ø 32 mm.

2500075PP Planet Pool Poolslang 30 m, Ø 38 mm.

3000740PP
Kantrengöringssvamp  
med handtag 
Mjuk svamp som  
kan användas till  
att rengöra vattenlinjen.

7000023ES
PP Proffs linje  
Ytvattenhåv
Ytvattenhåv i aluminium,  
passar till teleskopstång.

2510674PP
Planet Pool Water Lilly  
Smutsabsorberare
Den mjuka blomman flyter 
i vattnet och  absorberar 
smuts på vattenytan. 
Blomman minskar dessutom 
skumbildningen i vattnet.

2510055PP
Planet Pool Vattenlinje 
Suddgummi
Suddar enkelt bort feta 
och oljiga ränder vid 
 vattenlinjen. Enkelt och 
smart. 5 st per förpackning.

PROFFS POOLTILLBEHÖR:

7000020ES
PP Proffs linje Teleskopstång 1,8–3,6 m,  
2-delad. Passar till alla Planet Pool  
redskap och de flesta övriga  
på marknaden som behöver  
en teleskopstång.

7000022ES
PP Proffs linje  

Teleskopstång 2,4–4,8 m,  
2-delad. Passar till alla Planet  

Pool redskap och de flesta övriga  
på marknaden som behöver  

en teleskopstång.

7000041ES PP Proffs linje  
Bottenhåv Aluminium
Bottenhåv i aluminium,  
passar till teleskopstång.

7000051ES
PP Proffs linje Poolborste  
Aluminium 14 cm
Poolborste i aluminium,  
passar till teleskopstång.  
14 cm bred.

7000053ES
PP Proffs linje Poolborste  
Aluminium 45 cm
Poolborste i aluminium,  
passar till teleskopstång.  
45 cm bred.

7000033ES PP Proffs linje Bottensug
Rektangulär bottensug i aluminium som kopplas 
med en poolslang till bräddavloppet. Botten-
sugen använder sandfilterpumpens sugkraft.

POOLSLANGAR FÖR BOTTENSUG, FILTERANSLUTNING m.m:

2600060 Slangadapter, passar Ø 38 mm slang.
Med den konformade adaptern passar slangen  
i bräddavloppet för bottensugning.
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ÖVRIGA TILLBEHÖR:

2510018PP  
Planet Pool Figurtermometer
Flytande termometer med 
en figur på toppen. Det finns 
fyra olika modeller, krabba, 
tropisk fisk, sjöhäst, bläckfisk. 
Innehåller inget kvicksilver.

2500010
Liner reparationsset
För att laga hål och 
revor i linern både  
över och under vatten-
ytan. Inklusive lim  
för undervattensbruk 
och en bit folie.

2510005PP
Planet Pool Termometer  
Liten termometer med snöre,  
så att den kan knytas fast. 
Innehåller inget kvicksilver.

2510006PP  
Planet Pool Termometer med bojring
Termometer med bojring som gör att  
den flyter. Har även snöre så att den kan  
knytas fast. Innehåller inget kvicksilver. B
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Om det blir problem

Mindre pooler

Börja alltid med att gå igenom de 5 stegen om du får problem med vattnet i poolen. Tänk på att 
vattenvård tar tid, vänta minst några timmar mellan varje moment och ha på cirkulation hela tiden.

Problem Orsak Åtgärd

Grumligt grönt  
vatten, hala väggar.

Algangrepp. Mät och reglera pH-värdet. Chockklorera. 
Därefter kan flockningsmedel behöva till-
sättas. Förebyggande: ha koll på pH värdet 
och  tillsätt algmedel.

Grönt klart vatten,  
koppar- eller järninne-
håll, bruna fläckar.

Spår av järn eller koppar 
genom korrosion  
på koppardelar.

Mät och reglera pH-värdet.  
Slå i Metal Magic.  
Vänta 48 timmar och chockklorera sedan.

Vitt grumligt/ 
mjölkigt vatten.

För att man chockklorerat 
med fel pH-värde.

Mät och reglera pH-värdet och sedan 
 chockklorera igen, tillsätt flockningsmedel 
och låt pumpen gå.

Sträva avlagringar  
på poolväggarna.

Kalkavlagringar. Använd Metal Magic och  
Poolrent kalklösande.  
Förebyggande: var noga med pH-värdet.

Rödbrunt och  
grumligt vatten.

Högt järninnehåll, ofta 
beroende på fyllning från 
egen brunn.

Mät och reglera pH-värdet, chockklorera. 
Därefter kan flockningsmedel behöva till-
sättas.

Svartbrunt  
grumligt vatten.

Högt manganinnehåll,  
ofta beroende på fyllning 
från egen brunn.

Mät och reglera pH-värdet, chockklorera. 
Därefter kan flockningsmedel behöva till-
sättas.

Klorlukt. Bundet klor  
(låg halt av fritt klor).

Chockklorera. Låt poolen stå öppen.

Skummande  
vatten.

Rester av rengörings- 
medel, kosmetika eller  
algmedel

Mät och reglera pH-värdet, chockklorera,  
tillsätt alg- och flockmedel. Skummar vattnet 
fortfarande behöver det bytas.  
Förebyggande: Duscha alltid innan bad och 
använd aldrig hushållsrengöringsmedel.

Korrosion. Lågt pH-värde. Reglera pH-värdet till 7,0–7,4.  
Förebyggande: var noga med pH-värdet.

Irriterande ögon  
(svider).

a) Felaktigt pH-värde. 
b)  För hög halt  

av bundet klor.

a) Reglera pH-värdet till 7,0–7,4. 
b)  Chockklorera. Förebyggande: var noga 

med pH-värdet och värdet för fritt klor.

FÖRVARING OCH HANTERING AV POOLKEMIKALIER
• Förvara poolkemikalier och testset barnsäkert.
• Förpackningar ska vara väl förslutna, förvaras frostfritt och inte utsättas för solljus.
• Förvara inte klor och pH-sänkande kemikalier tillsammans. 
• Flera poolkemikalier är frätande, akta ögon, hud och kläder.
• Följ doseringsanvisningarna på förpackningen och blanda aldrig kemikalier med varandra.
• Håll alltid vattencirkulationen igång när du tillsätter kemikalier.

Gör poolskötsel enkel! 1 dosering = 1 påse

När du har gjort det och problemen finns kvar så hittar du flera tips på åtgärder här:

Planet Pool Kids Care, 5x50 ml*
– poolvård för plaskpooler 800–1 200 l.  
Vattenvård för de allra minsta barnpoolerna. 
I stället för att byta vatten varje dag, tillsätt 
en påse – säkrar vattenkvaliteten i upp till två 
veckor. Art. nr. 602638

Planet Pool Aquablanc Plus* 
Poolvård för pooler 3 000–6 000 l. Start- och 
skötselpaket för 4 veckor. Desinficering och  
förebyggande av alger för Fast Set Pooler. 
Enkelt: 1 påse = 1 dosering. Tillsätt! Färdigt!
Art. nr. 597632

Planet Pool Clear N Fun, 5x50 g*
Chockdesinfektion för grumligt, grönt vatten 
upp till 20 000 l. Är poolen grön?  
Här är första hjälpen! Enkelt: Tillsätt 1, 2 eller 3 
påsar beroende på poolstorlek.  
Innehåller 5x50 g chockklor desinfektionsmedel.
Art. nr. 511632

*  Använd biocider på ett säkert sätt.  
Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.
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Detta är viktigt eftersom föroreningar  
utgör grogrund för bakterier och alger.
•  Om du har en vintertålig pool och vatten är 

kvar i poolen, rengör poolen noggrant med 
håv och bottensug för att undvika stopp i 
filteranläggningen.

•  Rengör vattenlinjen med Planet Pool  Cleaner 
fettlösande. Om poolen är tömd tvättas 
botten och väggar med Planet Pool Poolrent 
kalklösande. Använd en kantrengöringssvamp 
eller mjuk borste för rengöring.

Fyll upp poolen till rätt nivå.

Återställ cirkulationspumpen efter vinter-
stängning. Vid behov rengör sandfiltret och byt 
filtersand. Kolla att allt håller tätt vid uppstart 
och att cirkulationspumpens filterhus är fullt 
med vatten.

Börja nu med poolskötseln.
Steg 1 Testa pH-värdet och justera vid behov 

till det idealiska området 7,0–7,4.
Steg 2 Genomför en chockklorering med 

Planet Pool Snabbklor, Superchock 
eller Quicktab. Kolla pH- och klorvärdet 
efter ett par timmar. pH-värdet ska 
ligga mellan 7,0–7,4, klorvärdet mellan 
1–1,5 ppm (mg/l). Justera pH-värdet 
vid behov. Om klorvärdet visar 0 krävs 
ytterligare en klordosering. 

Steg 3 Tillsätt Hindrar Alger för förebyggande 
av alger.

Steg 4 Lägg Flockar sticks i bräddavloppet 
eller tillsätt Flockfix flytande vid behov.

Säsongsstart

Vinterstängning

Gör rent poolen ordentligt till säsongsstarten

Tips!
För att undvika att poolen förvandlas till skumbad måste man spola av ordentligt  efter ren-
göringen. Använd endast de medel som är ämnade för poolrengöring. Hushålls rengörings-
medel förorsakar oftast inte bara skumbildning, utan gynnar dessutom algtillväxt.

Rengör poolen grundligt med håv och botten-
sug alternativt poolrobot.

Vårda vattnet innan du vinterstänger poolen.
För att undvika alg- och bakterieförökning 
 under vintern. Kolla att pH-värdet ligger mellan 
7,0 och 7,4 och genomför en chockklorering.  
Kolla pH-värdet igen efter ett dygn. För över-
vintring, tillsätt Hindrar Alger Standard eller  
Hind rar Alger Special: 100 ml per 10 000 l vatten.

Vinterstäng poolen efter pooltillverkarens 
instruktioner.
•  Vanligtvis töms ovanmarkspooler till cirka 

 hälften. Nedgrävda pooler behåller vattnet 
under vintern men bräddavlopp, inlopp och rör 
töms och stängs. Eller så sänks vattnet under 
deras nivå så att inte frysskador uppstår. 

•  Sätt i vinterpluggar i inloppen om det finns 
och sätt en halvfylld pet-flaska upp och ner  
i bräddavloppets röranslutning.

•  Blås ut vattnet ur alla rör om det inte kan rinna 
ut själv.

•  Filteranläggningen (filterbehållare och pump) 
töms på vatten och  förvaras frostfritt.

•  Töm även värmepumpen på vatten.

Täck poolen med ett vintertåligt poolskydd eller 
vinterplåtar. Om du har ett pooltak, glöm inte 
att skotta det under vintern så att inte tyngden 
av snö och is förstör taket.

Fyll några tomma petflaskor till cirka 1/3 med 
sand och skruva åt korkarna lagom hårt så 
att sanden stannar kvar men luft kan pysa in 
och ut. Bind fast dem i ett snöre som spänns 
över poolen så att flaskorna flyter till hälften i 
 vattnet. PET-flaskorna utjämnar kraften från 
isen som kan bildas under vintern så att trycket 
mot väggar och liner inte blir för stort.

Barnpooler, stålrörspooler och Fast Set Pooler rengörs, torkas, monteras ner och förvaras inomhus.  
Stålväggspooler, Thermoblockpooler och andra vintertåliga pooler behöver förberedas inför vintern.
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Njut av många avkopplande stunder i ditt nya spabad.  
Här får du några tips om hur du håller ditt vatten rent!

l  Börja med skötseln av ditt spabad så snart 
 vattnet är påfyllt. Börja med att kolla och 
 justera pH-värdet. Gör sedan en chock-
klorering genom att tillföra en högre dos av 
snabbverkande klor, Planet Spa Klor granulat 
alt. Planet Spa Quick tabs. Chockkloreringen 
är en mer genomgripande rengöring som 
är nödvändig för att ta bort alla bakterier, 
 mikroorganismer och smuts.

l  37–40 grader brukar vara lagom för ett 
spabad. Temperaturer över 40 grader i badet 
kan vara farligt att bada i. För yngre barn och 
gravida kvinnor rekommenderas en vatten-
temperatur på högst 37 grader. 

l  Vi rekommenderar att vattnet byts ut ungefär 
var 3:e till 4:e månad.

l  Följ Planet Spas 3-stegsprogram för spasköt-
sel för att alltid ha ett rent och fräscht bad.

l  Duscha och tvätta dig alltid innan bad.  
En som inte har tvättat sig innan bad, smutsar 
ner vattnet 200 gånger mer än en som är 
rentvättad.

l  Håll rent spafiltret, det är avgörande för en 
bra vattenkvalitet. Rengör filtret regelbundet 
och byt ut dem regelbundet.

l   Tänk på att alla doseringsanvisningar är 
medelvärden som kan behöva anpassas till 
de värden som du har mätt upp.

l   Rengör rören med pipe cleaner varje gång du 
byter vatten för att undvika avlagringar och 
att smuts fastnar i rören.

Se till att alltid ha hemma:
l  Planet Spa Teststickor
l  Planet Spa Höjer pH och Sänker pH
l  Desinfektionsmedel för långtidsbehandling 

och chockbehandling av vattnet
l  Planet Spa Pipe Cleaner

Mitt nya spabad
Snabbguide och bra tips

600014
Planet Spa Startset klorfritt
Desinfektion baserat på aktivt syre. Innehåller 
Spa Shock 1 kg*, pH plus 1kg, pH minus 1,5 kg, 
Spa Shock Support 1 l*, Spa Teststickor.

600013
Planet Spa Startset
Desinfektion baserat på klor. Innehåller Spa Klor 
1 kg*, Spa pH plus 1 kg*, Spa pH minus 1,5 kg, 
Spa Filter Cleaner 1 l, Spa Teststickor.

Ett bra tips är att köpa till ett startset samtidigt som du köper ditt spabad.  
Det innehåller alla de produkter du behöver för att starta igång badet.

*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.
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En bra vattenbalans är nödvändig för ett bra badvatten både för de badande,  
för spabadet och för att desinfektionen ska fungera. Mät och dosera utifrån resultatet.

pH-värdet
Idealiskt pH-värde är 7,0–7,4.
Rätt pH-värde är grundläggande för en bra 
vattenkvalité, eftersom pH-värdet påverkar 
samtliga vattenvärden. Det är därför absolut 
nödvändigt att se till att ha ett korrekt pH- 
värde. För höga värden kan orsaka hud- och 
ögonbesvär, ge kalkutfällningar i spabadet  
och desinfektionsmedlets verkan reduceras. 
pH värden under 7,0 kan orsaka irritationer i 
slemhinnor och ögon samt orsaka korrosion 
på metalliska delar. Ett kraftigt växlande pH- 
värde, kan bero på ett lågt alkalinitetsvärde.

Alkalinitet
Idealiskt alkanitetsvärde är 50–120 mg/l (ppm).
I spabad kan det vara speciellt svårt att ställa 
in korrekt pH-värde och pH-värdet kan också 
variera mycket kraftigt när man tillsätter ett 
pH-medel. För det mesta är ett för lågt alkali-
nitetsvärde orsaken till de stora variationerna i 
pH-värdet. Genom att höja alkaliniteten med 
Planet Spa Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet 
vilket underlättar inställningen av pH-värdet. 
Ett för högt alkanitetsvärde kan göra vattnet 
grumligt, det går då att sänka med Planet Spa 
pH minus.

Testa!
Skötseln av ditt spabadsvatten börjar 
med test av vattenvärden. De uppmätta 
värdena ger dig en vägvisning om vad som 
behöver göras. Du testar alltid pH-värdet 
och desinfektionsvärdet, dvs klor, brom 
eller aktivt syrevärdet beroende på vilken 
desinfektion du använder dig av. Vi rekom-
menderar även att testa alkalinitetsvärdet 
regelbundet i ett spabad. Hur ofta man 
måste testa beror på hur ofta spabadet 
används. Vi rekommenderar dock att testa 
vattenvärdena i spabadet minst en gång 
i veckan.

OBS! Har du för höga klorvärden  
(över 6 mg/l) syns färgutslagen endast i 
några sekunder innan de bleknar.  
Om du misstänker att du har alltför höga 
klorvärden eller upptäcker att färgen 
 bleknar, gör så här:
Späd vattnet du mäter med vatten ur 
kranen (1/10) och testa igen. Om du får ett 
färgutslag nu är dina klorvärden för höga 
att bada i. Vänta tills dess att  klorvärdena 
har gått ner innan du badar igen, alt. 
 tillsätt Planet Pool Antiklor.

Rekommenderade värden för spabad
pH-värde 7,0–7,4
Alkanitet 50–120 mg/l (ppm)
Hårdhetsgrad 125–200 mg/l (ppm)
Klor 1–3 mg/l (ppm)
Aktivt syre 5–8 mg/l  
(mäts alltid 2 timmar efter dosering)
Brom 2–3 mg/l (ppm)

502010807PS
Planet Spa  
Spa Teststickor 
pH/klor/O2/ 
Alkalinitet - 50st.
För att testa  
pH, klor,  
aktivt syre och  
alkalinitet.

Det är skönt att bada. Men för att du ska kunna slappna av måste det vara rent, tryggt och 
 säkert. Höga temperaturer och intensiva vatten rörelser ställer stora krav på skötseln för att 
 vattnet ska hållas säkert och fritt från smuts och bakterier. Även spabadet och dess komponenter 
som filter och rörsystem behöver skötas om.

Guiden kan även användas för badtunnor. 
Badtunnor som inte töms på vatten efter bad 
behöver skötas på ett liknande sätt även om 
desinfektionsbehovet är mindre när vattnet är 
kallt.

Planet Spa är ett      brett sortiment  
för skötseln av ditt spabad.

Spaskötsel i tre steg
Steg 1 – Rätt balans

4584001PS
Planet Spa  
pH plus  
granulat
Höjer  
pH-värdet  
i vattnet.

4533001PS
Planet Spa  
alkalinity up  
granulat
Höjer alkalini-
tetsvärdet  
och stabiliserar  
pH-värdet.

4581001PS
Planet Spa  
pH minus  
granulat
Sänker  
pH- och  
alkalinitets- 
värdet. M
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Steg 2 – Desinfektion
Smuts och bakterier hamnar i badvattnet från de som badar och från omgivningen runt omkring. 
För att hindra att bakterier förökar sig måste man desinficera spabadsvattnet regelbundet och  
ta död på alger och mikroorganismer. Desinfektionen görs med olika metoder som är baserade  
på klor, aktivt syre eller brom.

Klor är det mest effektiva, vanligaste och den 
desinfektionsmetod som används i de flesta 
offentliga anläggningar. Nackdelen är att man 
kan råka ut för s.k. klorblockering då mängden 
cyanursyra är för hög och den enda  lösningen 
då är att byta vatten. Vill man använda  mindre 
klor och eventuellt förlänga tiden mellan 
vatten byten kan man använda Aktivt syre  

(Planet Spa Shock i kombination med Planet 
Spa Shock support) eller Brom (Planet Spa 
Brom Tabs). I båda alternativen behöver man 
göra en ”superdesinfektion” (chockklorering) 
med jämna mellanrum, det gör man bäst med 
klor. Ingen metod passar för alla, lär känna ditt 
spabad och vad som passar för dig.

DESINFEKTION BASERAD PÅ AKTIVT SYRE:
Idealiskt aktivt syre (O2)-värde: 5,0–8,0 
mg/l (mäts 2 timmar efter dosering)
Metoden med aktivt syre används som 
ett klorfritt alternativ. Speciellt om man är 
klorallergiker eller vill undvika klorlukt kan 
aktivt syre med fördel användas. Vi rekom-
menderar att man använder Planet Spa 
Shock*aktivt syre som bas i kombination 
med en Planet Spa Shock Support för att 
få en bättre effekt och längre verkan. Ut-
över en grunddesinfektion med aktivt syre 
bör man genomföra en chockbehandling 
varannan vecka med Planet Spa Klor.

DESINFEKTION BASERAD PÅ BROM:
Idealiskt brom-värde: 2,0–3,0 mg/l (ppm)
Brom är en desinfektionsmöjlighet om man  
vill undvika klor. Planet Spa BromTabs 20g*  
har en hög desinfektionskraft och är oftast  
luktfri. Utöver en grunddesinfektion med brom  
bör man genomföra en chockbehandling  
varannan vecka med Planet Spa Shock eller  
Planet Spa Klor.

4560001PS
Planet Spa  
Brom Tabs 20g 1 kg* 
Bromtabletter  
för en kontinuerlig  
desinfektion.

*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.

DESINFEKTION INNEHÅLLANDE KLOR:
Vid en desinfektion med klor bör klorhalten 
alltid ligga inom området 1,0 – 3,0 mg/l 
(ppm). Är klorvärdet för lågt är det inte 
säkert att desinfektionen fungerar och för 
högt klorvärde kan vara farligt att bada i. 
Tänk på att desinfektion alltid följer efter 
testning och inställning av pH-värdet. Om 
pH-värde är fel fungerar inte klormedlet.

Använd Planet Spa Klor eller Planet Spa 
Quick Tabs 20g efter varje gång spabadet 
har använts. Vänta ca 15–20 minuter innan 
locket sätts på badet Båda produkterna 
chockklorerar spabadet, men kan också 
tillsättas regelbundet för en kontinuerlig 
klorering.

När spabadet inte används regelbundet är 
Planet Spa Klor Tabs 20g perfekt eftersom 
det bevarar en viss desinfektion en längre 
tid i spabadet.

Vid nypåfyllning eller vattenbyte kollas 
och regleras alltid pH-värdet först. Sedan 
görs en chockklorering. Likaså genomförs 
en chockklorering om vattnet blir grumligt, 
färgat, skummar eller luktar. Chockklorering 
betyder att man tillför en högre klordose-
ring. På det viset får man en mer genomgri-
pande rengöring. Det är nödvändigt för att 
regelbundet säkerställa att varken smuts 
eller mikroorganismer byggs upp i vattnet.

4556001PS Planet Spa  
Klor Tabs 20g 1 kg*
Långsamlösande 20g klor-
tabletter som används till 
 kontinuerlig klorering, speciellt 
om spabadet inte är i bruk 
under längre perioder.

4555001PS Planet Spa  
klor granulat 1 kg*
Snabblösande klor- 
granulat som används  
till ckockklorering.  
Kan även användas  
för kontinuerlig klorering.

4557001PS Planet Spa  
Quick Tabs 20g 1 kg*
Snabblösande 20g klor- 
tabletter som används  
till ckockklorering.  
Kan även användas  
för kontinuerlig klorering.

4551001PS Planet Spa 
Shock Aktivt syre granulat*
Aktivt syre används för  
desinfektion och alltid i 
kombination med Spa 
Shock Support.

4561001PS Planet Spa  
Shock support*
Förebygger tillväxt av mikro-
organismer.  Kompletterar 
Spa Shock för bättre  
funktion och längre effekt.

*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.

A
LE

X 
B

ER
TH

A
/U

N
SP

LA
SH



30 31

RENGÖRING AV PATRONFILTER
Kalk, organiska partiklar, hud- och oljerester 
och annan smuts fastnar i filtret. Genom att 
rengöra filtret regelbundet med Planet Spa 
Filter Cleaner, ökar du förutsättningarna för 
en optimal vattenkvalitet. Ta ut patronen från 
filter huset och spreja på Filter Cleaner från 
topp till botten. Låt Filter Cleaner verka en 
stund, skölj sedan av grundligt med kraftig 
vattenstråle. Ett patronfilter till spabad bör 
rengöras minst 1–2 ggr per månad.

Steg 3 – Rengöring och tillbehör
3

RENGÖRING AV SPABADET
För att hålla ditt spabad i perfekt skick behöver 
det rengöras regelbundet. För att rengöra 
vattenlinjen, sänk vattennivån och ta lite Planet 
Pool Cleaner fettlösande på en svamp.  
Torka rent och försök undvik att få ned det i 
badvattnet. Cleanern tar effektivt bort ränder 
i spabadet. Intorkade fläckar från alger eller 
mineraler såväl som kalkfläckar och avlagringar 
rengörs med hjälp av Planet Pool Poolrent kalk-
lösande. Även detta på en svamp och undvik i 
möjligaste mån att få ner det i badvattnet. 

Använd aldrig hushållsrengöringsmedel som 
ofta ger skumbildning och algtillväxt. Gör rent 
badet med Planet Spa Brush, Planet Pool kant-
rengöringssvamp eller en mjuk trasa.

Tips för att undvika smutsränder längs vatten-
linjen är att alltid ha en Spa Disc flytande i 
badet. Den drar åt sig fett, oljor och smuts från 
vattenytan.

Sand och mindre skräp tar du enklast bort med 
en batteridriven bottensug, t.ex. SpaVac eller 
Aqua Broom. Du hittar fler modeller av botten-
sugar på vår webplats cfgroup.se.

RENGÖRING AV RÖRSYSTEM
Rörsystemet i spabadet behöver rengöras 
regel bundet för att förhindra bakterie- 
tillväxt och beläggning som bildas i rören. 
Beläggning i rören försämrar även  
spabadets funktioner. Planet Spa Pipe 
Cleaner avlägsnar detta biologiska skikt 
och rengör rörsystemet. Rengör alltid rören 
precis innan varje vattenbyte som görs 
efter 3 till 4 månader. 

4550001PS  
Planet Spa Pipe Cleaner, 1 l (utomhus)
Tar bort avlagringar och smutsskikt  
i rörsystemet, flytande. För utomhusbruk.

Låt alla sinnen vara med!
Upplevelsen av badet blir än större när alla sinnen är med. Välj mellan 12 härliga dofter.  
De är speciellt framtagna för spabad och försvinner efter några timmar  
utan att  lämna spår eller påverka rengöringen. Dofterna är enkla att använda.  
Häll i ett par kapsyler strax innan badet och njut av den väldoftande känslan.

Spa Dofter

4512102 240 ml Tangerine Grapefuit Refreshing

4512202 240 ml Green Tea Cleansing

4512302 240 ml Rosemary Citrus Rejuvenating

4512402 240 ml Clary Sage Calming

4512502 240 ml Chamomille Peaceful

4512602 240 ml Bergamot Joyous

4512702 240 ml Cedarwood Soothing

4512802 240 ml Ginger Energizing

4512902 240 ml Lavender Relaxing

4512112 240 ml Peppermint Eukalyptus Uplifting

4512122 240 ml Spearmint Cooling

4512132 240 ml Sandalwood Youthful

4512900 12 x 15 ml Spa Doft Kit

2800106 Flytande Spa Bar, grå.  
Flytande spabar är perfekt för att 
placera drycker och glas i, under 
badet i ditt spabad eller din pool. 
Spabaren rymmer 6 glas och 1 flaska. 
Den har en bra isoleringsförmåga.

2800102PS
Planet Spa Water Wand
Filterrengörare för patronfilter.  
Water Wand kopplas enkelt till  
trädgårdsslangen. Konstruktionen  
gör att filtrets veck särar på sig och  
riktade vattenstrålar kommer in och  
rengör effektivt på djupet. Den har  
också en enkel av- och påknapp.

Det går också att lägga filtret 
i en hink med ljummet vatten. 
Tillsätt ca 2 dl Planet Spa Filter 
Cleaner till 5 dl vatten. Låt stå  
i 24 timmar. Sen skölj av filtret 
ordentligt, gärna med hjälp av 
Planet Spa Water Wand.

4541001PS
Planet Spa Filter Cleaner
Rengör patronfilter från smuts 
och fett.

2500002SK Planet Spa 
Doseringsflottör
Doseringsflottör för  
dosering av 20 g tabs.  
Flyter löst i spabadet.

2800103PS
Planet Spa Disc
Absorberar oljor och  
smuts från vattenytan.

477211 SpaVac
Batteridriven  
mindre  
bottensug  
för spabad.

2800101PS
Planet Spa Brush
Borste med skonsamma  
kanter för rengöring  
av spabad.

477212  
Aqua Broom

Batteridriven botten- 
sug för spabad och 

mindre pooler, mycket 
enkel att använda.
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Om det blir problem
Grumligt vatten? Mjölkigt, grön- eller brunfärgat? Luktar vattnet illa? Klorlukt? Skum?  
De allra flesta problem löser du genom att stegvis följa den här guiden:

1. Kolla filtret
Kolla att filtret är rent och rengör vid behov 
med Planet Spa Filter Cleaner. Vid mycket 
smuts i filtret bör filterpatronerna bytas ut.

2. Testa vattenvärden
Testa vattenvärden, framförallt pH-värdet och 
desinfektionsvärdet.

3. pH-värdet
pH-värdet måste ligga mellan 7,0 och 7,4. 
Detta är viktigt eftersom pH-värdet påverkar 
desinfektionen och andra vattenvärden. Är 
pH-värdet för högt fungerar inte klormedlet. 
Dubbelkolla pH-värdet igen efter du har utfört 
en chockklorering och justera om nödvändigt. 
Justera pH-värdet vid behov så att det ligger 
mellan 7,0 och 7,4. Mäter du ett pH-värde under 
7,0 höjer du pH-värdet med Planet Spa pH Plus. 
Ligger testresultatet över 7,4 sänker du pH- 
värdet med Planet Spa pH Minus.

4. Alkalinitet
Höj alkalinitetsvärdet ifall det ligger under det 
idealiska området 80–120 mg/l. Det kommer 
att underlätta att dosera rätt och ger ett mer 
angenämt vatten.

5. Desinfektion
Genomför en chockklorering med Planet Spa 
Klor* eller Planet Spa Quick Tab 20g*. Vänta 
ett till två dygn och mät sedan pH värdet och 
klorvärdet igen. pH-värdet ska ligga mellan 
7,0–7.4 och klorvärdet mellan 1–3 mg/l (ppm). 
Om klorvärdet är noll två dygn efter chock-
kloreringen (inget fritt klor i vattnet), genomför 
ytterligare en chockklorering. OBS! Kontrollera 
alltid att pH-värdet är rätt innan du utför en 
chockklorering.

Har du gått igenom problemlösningsguiden, 
mätt upp korrekta pH- och  desinfektionsvärden 
men ändå har problem med grumligt eller  
missfärgat vatten? Läs mer i tabellen till höger.

Problem Åtgärd

Förorening  
av rör- 
systemet

Beläggningar eller smuts i rörsystemet kan göra en bra desinfektion omöjlig.  
Var det länge sedan rörsystemet rengjordes? Vi rekommenderar att man rengör 
 rörsystemet innan varje vattenbyte som bör ske var tredje eller fjärde månad.

Vattnet  
blir inte  
riktigt klart

Finns det små partiklar i vattnet som gör det grumligt men som är för små för att 
fångas upp i filtret? Det går att prova att flocka ihop med en mindre mängd Planet 
Pool Flockfix flytande så att de fastnar i filtret. Rengör filterpatronen efter flockningen.

Det luktar  
klor

Kloraminer är orsaken till klorlukt. Klorlukt uppstår när fritt klor i vattnet  
”blir förbrukat” och det inte finns något, eller bara lite fritt klor kvar. Det är på så vis 
ett tecken på att vattenkvalitén börjar bli dålig och att det behövs mer fritt klor.  
Det är därför viktigt att du går igenom instruktionen på förra sidan, inklusive  
chockkloreringen. Finns det fortfarande klorlukt efter det, rekommenderar vi att du 
byter ut allt eller delar av vattnet.

Cyanursyra Planet Spa Klor*, Quick Tabs 20g* och Klor Tabs 20g* innehåller stabiliserat klor.  
Stabiliserat klor är bundet till cyanursyra men denna bindning upplöses när klor  
reagerar med organiska föroreningar. Cyanursyran är kvar i vattnet och när 
 koncentration av cyanursyran blir för hög, blockerar den kloret från att oxidera med 
smutspartiklarna, dvs ”bränna” bort smutsen.  
Som följd kan det totala klorvärdet som uppmäts ligga i det idealiska området 
medan andelen av fritt klor i vattnet är för liten så desinfektionen inte fungerar.  
Det går bra att ha en cyanursyranivå på 30–50 mg/l i vattnet. Om nivån ökar till 
över 100 mg/l rekommenderar vi att du byter allt eller delar av vattnet.

Missfärgat 
 vatten

Metallpartiklar i vattnet kan vara orsaken till missfärgat grönt, brunt eller svart 
 vatten. Oftast löser man problemet genom att följa instruktionen under rubriken 
”Om det blir problem”. Hjälper det inte kan man tillsätta Planet Pool Metal Magic 
som binder partiklar i vattnet. Försiktig användning av Planet Pool Flockfix flytande 
hjälper sedan att få partiklarna ut ur spabadsvattnet. Håll igång filtret och rengör 
därefter filtret för att få bort de bundna partiklarna.

Grumligt  
vatten  
och kalk- 
utfällningar

Grumligt vatten kan orsakas av kalk i vattnet. Kalkpartiklar finns normalt löst  
i vattnet men är vattnet för hårt kan det leda till kalkutfällningar och avlagringar  
på väggen. Kolla hårdheten när du misstänker eller vet att du har hårt vatten och 
tillsätt Planet Pool Metal Magic vid en hårdhetsgrad över 200 mg/l.  
Om spabadets väggar är skrovliga och det redan finns kalkavlagringar behöver 
spabadet rengöras med Planet Pool Metal Magic. Dosera 1 dl/1000 l vatten och låt 
vattnet cirkulera på låg hastighet tills vattnet blir klart. Rengör filtret.

Skummande 
vatten

Tvål, kroppsvårdsprodukter och rengöringsmedel är oftast orsaken till mycket skum  
i spabadet. Mät och justera pH-värdet. Genomför en chokklorering med Planet  
Spa Klor* eller Planet Spa Quick Tab 20g*. Vänta ett till två dygn och mät sedan 
pH-värdet och klorvärdet igen. pH-värdet ska ligga mellan 7,0–7,4 och klorvärdet  
mellan 1–3 mg/l (ppm). Byt ut allt eller delar av vattnet vid mycket skumbildning.  
Undvik hushållsrengöringsmedel när du rengör ditt spabad.  
Använd endast rengöringsmedel som är framtagna för bad.

Metalldelar 
korroderar

Orsaken är troligtvis att pH-värdet är för lågt eller har varit för lågt under en längre 
period. Höj pH-värdet med Planet Spa pH Plus till det idealiska området 7,0 till 7,4.
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*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformation innan användande.
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POOLENS CIRKULATIONSSYSTEM
Rent och klart poolvatten beror inte bara på 
poolkemikalier. Ännu viktigare är bra filtrering och 
att vattnet inte blir stillastående. Med en korrekt 
dimensionerad filteranläggning har du den bästa 
möjligheten till en optimal vattenkvalitet. En bra 
filteranläggning reducerar ditt behov av pool-
kemikalier och poolskötseln blir betydligt lättare.  
En större pump kan behövas om du ska ansluta  
en solfångare eller värmepump eller använda  
pumpen för att bottensuga poolen. Alla våra 
 pumpar är lämpliga för anslutning av en bottensug.

POOLROBOT
Ett annat, ofta underskattat sätt, att  förbättra 
rengöringen i sin pool är att använda en 
poolrobot. De filtrerar vattnet samtidigt som 
den suger upp skräp från botten och väggar 
(beroende på modell). Dessutom bidrar pool-
roboten till vattnets cirkulation så inget vatten 

blir stillastående i någon del av poolen.  
CF Group har fler olika modeller för att passa 
just dig och din pool.

För den mindre poolen och spabadet passar 
en bottensug perfekt. De är enkla att använda 
och rengör effektivt.

Thermoblockpooler
l Lång livslängd
l Valfri storlek och form
l Välj trappa eller stege
l Nedgrävd eller ovan mark
l Stabil konstruktion med extra tålig insida
l Utmärkt isolering

Hjärtat i din pool Pooldröm eller drömpool?
Går du i pooldrömmar så har vi poolen för dig. CF Group har ett komplett sortiment  
av pooler med tillbehör och kemi.

Läs mer på cfgroup.se eller kontakta någon av våra återförsäljare.Du hittar både poolrobotar och bottensugar på cfgroup.se

Stålväggspool
l  Snabb leverans
l  Enkel montering
l  Förmånligt pris
l  Nedgrävd eller inbyggd  

i altandäcket
l  Flera former och  

storlekar

Tips!
Om du har en pool med patronfilter 
så är det en god idé att uppgradera 
den med ett sandfilter. Du får bättre 
vattenkvalitet, enklare hantering och 
möjlighet att använda bottensug eller 
montera en värmepump.
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