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ARCH WATER PRODUCTS, Scandinavian distributor:

Wendt & Sørensen A/S • Vølundsvej 18 • DK-3400 Hillerød
Tel. (+45) 48 25 31 11 • Fax (+45) 48 24 13 09 • e-mail: info@w-s.dk •  www.w-s.dk

Guide
Nyd din pool endnu mere 

denne sæson.

Pool Care

Baquacil badning  

uden klorlugt...

 Pasning reduceret  

 til et minimum…

Vandet du fylder i poolen er ikke altid i kemisk balance. Det kan 
enten give kalkudfældninger eller være korrosivt på poolens teknik.
Badevand der hverken giver udfældninger eller er korrosivt 
betegnes som ”balanceret vand” og er det absolut bedste for 
de badende der derved oplever den maksimale badekomfort.

God balance er tilstede når poolvandets målinger er inden for 
nedenstående værdier:

1 -  pH – tal: 7,4 - 7,6
2 - Alkalitet TA: 80 - 120 ppm
3 - Calciumhårdhed: 180 - 250 ppm
4 - Totalmål for opløste stoffer TDS: bør være mindre end 1500 ppm 
5 -  Metaller: opløst kobber og jern må ikke kunne måles.

pH - Styring 

pH – skalaen der går fra 0-14 angiver om vandet har syre- elle 
baseeffekt. pH 7 er neutralt vand, under 7 har vandet syre- effekt, og 
over 7 baseeffekt. Den perfekte badekomfort opnås ved pH 7,4-7,6

Mål pH med pooltesteren eller teststrips. Er værdien for høj 
tilsættes Baquacil pH-Minus, er den for lav justeres op med 
Baquacil pH-Plus.

TA alkalitets styring

Vandets totale alkalitet angives med en talværdi, der angiver 
mængden af alkaliske stoffer opløst i vandet. For høj TA vil ”fastlåse” 
pH, som derved bliver vanskelig at trække ned efter en justering.
En lav TA- værdi kan gøre vandet korrosivt og vil fremkalde 
store pH hop selv ved små pH justeringer
Den ideale Ta-værdi  er mellem 80- 120 ppm. Ved justering 
af TA få råd hos din Baquacil forhandler eller besøg 
hjemmesiden: www.Baquacil.dk

Vandproblemer ogHold dit poolvand
hvordan du løser demi perfekt Balance

Problem Løsning

BAquAciL blev udviklet til sikring af krystalklart, 

indbydende, og hygiejnisk poolvand, fri for ubehag og 

gener, som kendes fra klorbehandlet badevand.

Lejlighedsvis kan der alligevel opstå vandproblemer, og 
løsningerne er ofte forskellig fra dem der anvendes ved 
klorbehandlet vand. 
Nogle nyttige løsninger skal nævnes:

Grønt vand

I forbindelse med synlig algevækst i vandet følges disse 
punkter:

1 -  Børst poolens sider og bund dagligt under behandlingen.
2 -  Tilsæt en vedligehold dosering Baquacil check.

3 - Tilsæt dobbelt vedligehold dosering Baquacil Shock    

4 -  Filtrer non-stop. Hvis poolen har sandfilter tilsæt en 
dosering Baquacil Flock, der nedsætter filtertiden for 
opklaringen.

5 -  Når vandet begynder at klare op bundsuges poolen med 
sandfilteret indstillet på kloak (Waste). Filteret returskylles 
grundigt under processen. Juster vandstanden i poolen.

6 -  Kontroller PHMB niveauet og juster til 50 ppm.
7 -  Hvis poolvandet ikke er klart efter 72 timer udføres en fuld 

flokbehandling med Baquacil Flock.

Vandet mangler klarhed

Utilstrækkelig filtrering er årsagen til langt de fleste 
vandproblemer i poolen. Filteret bør som minimum køre 8 
timer dagligt, selv om poolen ikke har været benyttet. Husk 
større badebelastning, kræver flere  filtertimer. Returskyl kun 
sandfilteret når trykmåleren viser behov for det. Hvis filteret er 
meget snavset eller tilstoppet renser det ikke effektivt selv med 
hyppige returskylninger. Derfor anbefales en kemisk rensning 
af sandet med Baquacil Sandfilter Optimizer mindst en gang 
pr. sæson. Cirkuler ikke kun vandet gennem skimmeren, husk 
en delmænge (20%) fra bundafløbet i den dybe del af poolen. Er 
filtersandet mere en 3 år gammelt, bør en skiftning overvejes.

Tåget eller mælket vand

Vandet indeholder partikler der er så små at de ikke kan  
tilbageholdes i sandfilteret.

1 -  Kontroller filterfunktionen som beskrevet ovenfor
2 -  Mål  pH og juster til 7,4 - 7,6
3 - Mål PHMB og top op til 50 ppm. 
4 -  Tilsæt en dosering Baquacil Flock (se emballagen).
5 -  Filter kontinuerligt
6 -  Når vandet begynder at klare op bundsuges poolen med 

sandfilteret indstillet på kloak (waste). Kontroller om filteret 
skal returskylles under processen.

7 -  Efterfyld vand i poolen.

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og oplysninger om produktet.
Vandbehandlingskemikalier skal anvendes med omtanke.  

Før brug gennemlæses brugervejledningen og etikettens instruktioner omhyggeligt.
DA



Baquacil® PHMB 3 l

PHMB er det unikke klorfrie desinfektionsmiddel 
og det vigtigste produkt i Baquacil behandlingen 

af din pool. Med et PHMB niveau på 30-50 mg/l 
sikres en konstant nedbrydning af de bakterier 
som overføres til vandet. PHMB anvendes bedst 

sammen med Baquacil cHeck

Baquacil® cHeck 3 l

cHeck anvendes sammen med Baquacil 

PHMB for at opnå en ekstra desinfektionsvirkning af 
poolvandet til sikring af badevandets mikrobiologiske 
kvalitet.
Dosering: Se doserings skema.

Baquacil® SHOck 10 l

SHOck er et oxidationsmiddel der afgiver aktiv ilt til 
nedbrydning af de organiske stoffer som de badende 
tilfører poolen. SHOck tilsættes periodevis f.eks. 
1 gang om måneden eller efter en dag med stor 
badebelastning, men altid ved opstart af poolen. 

Baquacil® TeSTSTRiPS

Anvendes til måling og kontrol af vandets Værdier 
for PHMB, TAC og pH.

Baquacil® PHMB og pH TeSTeR

Anvendes til præcis måling og kontrol af vandets 
værdier for PHMB og pH.

Baquacil® pH-MiNuS 3 kg

Sænker poolens pH-tal. For høj pH gør vandet 
tåget eller mælket. Mål derfor pH så ofte det er 
muligt. Hold pH mellem 7,4 – 7,6.

Baquacil® pH-PluS 5 kg

Hæver poolens pH-tal. For lav pH gør vandet 
aggressivt overfor poolens metaldele. Hold pH 
mellem 7,4 – 7,6.

Baquacil® FlOck 1 l

Er et flokningsmiddel som hjælper sandfilteret til at 
yde sit bedste, når vandets klarhed skal forbedres. 

Baquacil® FilTeR OPTiMiZeR 3 l

Anvendes i sandfiltre, for at genskabe fuld 
kapacitet i filteret. Opløser og fjerner kalk og 
organiske stoffer (fedt og olie) i sandfilteret. 

Baquacil® MeTal cONTROl 2 kg

Modvirker udfældninger fra opløst metal f.eks. 
jern, mangan og kobber. Hvorved brunlige og 
mørke misfarvninger af vandet forhindres.

Baquacil PHMB er ikke foreneligt med klor eller brom, en 
sammen blanding kan give misfarvet vand. Et evt. klor eller 
brom indhold må derfor først neutraliseres væk.

En effektiv neutralisering udføres let ved tilsætning 10 g antiklor 
pr m3 vand.

Spørg evt. din Baquacil forhandler til råds om konvertering 
fra klor til Baquacil.

STaRT uP

VeDliGeHOlD

Poolvolumen PHMB cHeck SHOck

10 m3

30 m3

50 m3

0,5 l

1,5 l

2,5 l

1,0 dl

3,0 dl

5,0 dl

2,0 l
6,0 l
10,0 l

Poolvolumen PHMB 
Top-up

cHeck
ugentlig

SHOck
Månedlig*

10 m3

30 m3

50 m3

0,25 l
0,75 l
1,25 l

1,0 dl

3,0 dl

5,0 dl

2,0 l
6,0 l
10,0 l

BAQUACIL®

 poolpleje
Konvertering fra

klor til BAQUACIL®

Doseringsvejledninger

BAQUACIL®
  En komplet 

produktserie til klorfri poolpleje
desinfektion

* I tilfælde af forøget badebelastning, dvs. mange badende, anbefales hyppigere 

dosering.

Hop i vandet! 

Og oplev den særlige fornøjelse det er at bade i en klor-fri Swimming 
pool.

Hvis du beslutter at skifte fra klorpleje, vil du blive overrasket over 
hvor let det bliver med Baquacil i swimmingpoolen. 

Skal du starte en ny pool, så følg straks vejledningen, og glæd dig. 
Baquacil PHMB er en særdeles effektiv bakteriedræber. Den 
aktive ingrediens anvendes i mange farmaceutiske produkter bl.a. 
til rengøring af kontaktlinser.

Baquacil PHMB bekæmper et bredt spektre af mikroorganismer 
og sikrer ved et samspil med dit sandfilter og den flokkulerende 
effekt en meget høj hygiejne i poolen. Baquacil PHMB er 

ekstrem stabilt, i modsætning til klor og brom påvirkes det ikke 
af sollys, temperatur og pH. Denne stabilitet giver dig to store 
fordele. For det første sikres en bedre og mere konstant påvirkning 
af mikroorganismerne i poolen. For det andet behøves mindre 
overvågning af poolen, sædvanligvis kun en gang ugentlig, du får 
mere tid til badning og afslapning. 


