
PRIMASTAR TIPS 

 

Rengöring och start av din pool på våren 

 

Den bästa tiden att öppna din pool är runt påsk eller mitten/slutet av april. 

Ta bort löv och större skräp i poolen med en håv och fyll sedan poolen med vatten till mitten av skimmerhålet. 

Kom ihåg att bottensuga poolen igen efter vårens öppning eftersom detta minskar risken för alger och 

bakterietillväxt. Om temperaturen är under 12 grader i poolen måste du bottensuga manuellt. 

Kom ihåg att inte använda den automatiska dammsugaren för detta förrän temperaturen är högre. 

Kontrollera alltid om det finns frostskador. Kom ihåg att dra åt skruvar och ta bort blad och annat i 

skimmerkorgen. Det är oerhört viktigt att pumpen alltid går utan att dra in "falsk" luft. Annars bränner pumpen. 

Ny pump hittar du här: 

https://primastarpool.se/.../pooltillb.../sandfilter-pumpar/ 

 

Kontrollera sandfiltret. 

Kom ihåg att lukta och känna på sanden. Smutsig gammal sand bör bytas ut. 

Som en allmän regel byter du sand var tredje år. Filterkulor efter 1 år. Glas upp till ca 10 år. 

Sand, filterkulor eller glas kan du köpa här: 

https://primastarpool.se/.../reser.../sand-filterkulor-glas/ 

 

Mät pH och justera med pH minus och pH plus beroende på om det är för högt eller för lågt värde. 

pH-värdet bör ligga mellan pH 7,0-7,4. 

Chockklorera poolvattnet med chockklor. 

Klorvärdet skall ligga på 1,0-1,5 ppm. Använder du UV-ljus skall värdet ligga på ca 0,5 ppm 

Du kan beställa chockklor, pH plus, pH minus och annan kemi här: 

https://primastarpool.se/poolskotsel-kemi/pool-kemi/ 

 

Rengör vattenlinjen - det finns alltid många bakterier och alger i vattenlinjen. 

Här hittar du håvar och andra nödvändigheter för att städa din pool: 

https://primastarpool.se/poolskotsel-kemi/poolskotsel/ 

 

Ta bort löv, kvistar etc. som har fallit över vintern och ligger på botten av poolen med en håv.  

Bottensug poolen manuellt. En poolrobot är endast avsedd för daglig rengöring. 

Poolrobot hittar du här: 

https://primastarpool.se/pooltil.../pooltillbehor/poolrobot/ 
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