
 
 

 
 

Svømmebasseng, Vannbehandling - Drift & Vedlikehold 
 
Vannkjemi samt bassengsalt skal tilføres utblandet i en bøtte med vann og spres rundt i 
bassenget mens sirkulasjonen går. 
Doseringene er ment å være retningsgivende og kan variere. 
Vannet testes med strips, tablettester, digital tester og copper test kit 
 
For mer informasjon, se også våre hjemmesider under Brosjyrer 
 
 
Oppstart, lengre fravær 
 

1. pH skal være 7,2-7,6ppm (eClear Klorfritt vannbehandlingssystem 6,8-7,2ppm) 
For lav pH medfører agressivt vann, som bla er skadelig for bassengutstyr og liner, 
øyeirritasjon. For høy pH, medfører bla. dårligere virkning på klor, hudirritasjon, 
uklart vann, kalkfelling  
pH+ 15gr pr m3 hever pH med 0,2ppm 
pH- 15gr pr m3 reduserer pH med 0,2ppm 
se pakningsinstruks 

2. Vannet sjokkbehandles med 70G/% klorgranulat, normalt 15gr pr m3 vann, følg 
pakningsinstruks 

3. Deretter måles Total Alkalinitet TA, verdiene skal normalt være 80-120ppm, for å 
heve 10ppm pr m3, tilfør 15gr TA+, følg pakningsinstruks 

4. Sjekk vannets hardhet, normal verdi 200-400ppm. For å heve hardheten med 10ppm 
tilføres Kalsium opp CA+, 15gr pr m3, følg pakningsinstruks 
  eClear Klorfritt vannbehandlingssystem skal ha en hardhet på min 250ppm  

5. Klorbasseng/Saltvannsklorinator, Total klor 1-3ppm 
Total Klor er summen av Fritt Klor og Bundet Klor, Fritt Klor med normalverdier  
06-1,9.  Fritt Klor er det som gir god desinfeksjon mens Bundet Klor 0,0-0,5 dannes i 
forbindelse med at klor reagerer med visse forurensinger som gjør at det oppstår 
kloraminer som gir den ubehagelige klorlukten. Om verdien på Bundet Klor er for høy 
skal det sjokklores for å oksidere bort kloraminer og frigjøre Bundet Klor 

6. eClear Klorfritt, rengjør kamrene ihht. Instruks, bytt UV-pære 
Se eClear manual side 21 for water balance 

 
 
Vedlikehold min. Ukentlig 
 

1. Sjekk, skimmer, forfilter sirkulasjonspumpe. Sandfilter Backwashes/vaskes om 
nødvendig: 
Ca 3 min Backwash og 20 sek Rinse. NB! Sirkulasjonspumpe SKAL alltid slås av når 
stilling på seksveisventil eller stengeventiler/kraner endres.  

2. pH sjekkes, minimum en gang 
● pH dosator, sjekk display og etterfyll om nødvendig kanne 

http://www.vaba.no/wp-content/uploads/2017/03/T-eClear-User-Manual-2017.pdf
http://www.vaba.no/brosjyrer-basseng-og-spa/


 
 

3. Klorbasseng, klorverdiene sjekkes  
Fritt Klor 1-3ppm 
Bundet Klor 0,0-0,5ppm 
Total Klor 1-3ppm 

● Klorgranulat; tilføres daglig, 1-2gr pr m3, følg pakningsinstruks. 
● Langsomtoppløsende 90/200gr klortabletter eller 200gr 

multifunksjonstabletter kan brukes i en flyter eller i en dosator montert på 
kretsløpet  etter oppvarming. 

● Klordosator, sjekk, om nødvendig tilfør flytende klor 
● Saltvannsklorinator, sjekk, om nødvendig tilfør salt  

4. eClear Klorfritt, kontroller verdiene og juster om nødvendig 
● pH 6,8-7,2 
● Vannets Hardhet 250-350ppm 
● Kobber maks 0,5ppm  

 
 
Lykke til med oppstart og drift av deres basseng.  
Kontakt oss gjerne ved behov for vannkjemikalier eller ved behov av service. 
 
Denne instruksen vil bli lagt ut på våre websider under «Drift & Vedlikehold» og vil bli 
løpende oppdatert for basseng og utespa samt supplert med tips og vedlikehold på 
bassengtrekk, vinterinstruks etc.. 
 
 


