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Vinterforberedelser svømmebasseng VaBa – SJEKKLISTE  

Manualer/Instrukser for de enkelte produkter skal leses og følges, eks Niveko-pools, 
overdekking/sikkerhetstrekk, motstrøms-/sirkulasjonspumpe, bassengvarmepumpe 

• Les Niveko-pools “winterizing skimmer or overflow pools” 
• Les gjerne BWT Pool-partners, «hvordan klargjør jeg bassenget for vinteren» 
• Rengjør bassenget, fjern løv, skitt etc fra skimmere, ta ut skimmerkurv  
• Sandfilter, kjør backwash og rinse  
• Hold vannet balansert så lenge sirkulasjonen går, også etter at varmen er slått 

av.  
• Tilfør WIC, vintermiddel, la det sirkulere ihht instruks  

Tapp ned vann til: (Bruk en dreneringspumpe og tapp forsiktig ut på egen grunn)  

• Skimmerbasseng, under dyser, evnt under lys. Tapp ned vann fra skimmere, 
returdyser og vakumsugerdyse 

• Overflowbasseng, tapp ned vann i basseng og buffertank ihht instruks  
• Basseng med CoverSeal sikkerhetstrekk som brukes som vintertrekk, følg 

egen instruks  

Teknisk Utstyr, teknisk rom  

• Sirkulasjonspumpe slås av, steng kraner/ventiler mot basseng ta ut filterkurv 
og drensplugg(er), legges på fast plass  

• Motstrømsanlegg steng ventiler/kraner uansett om motstrømsdysen er over 
eller under vann. Fjern drensplugg(er), legg på fast plass  

• Sandfilter, tapp ned med dreneringsplugg, sett 6-veisventil i vinterposisjon  
• Følere/prober til feks pH og klordosator skal stå i vann, ødelegges om de 

tørker. Dette er forbruksvare som må byttes fra tid til annen  
• Frostvakt/liten varmeovn settes på i bassengteknisk rom  
• Bassengvarmepumpe, slå av strøm, koble fra inn/ut vannslange/rør, ta vare 

på pakninger og pakk inn slange/rørstusser samt tett igjen tilkoblinger i 
varmepumpen. Om det er dreneringsplugg, fjern denne. Dekk til pumpen med 
vintertrekk eller tilsvarende.  

Ta gjerne vedlikeholds service på bassengvarmepumpen samtidig.  

• Overdekking vaskes/spyles, Lamelltrekk, CoverSeal, Rør-/Bar cover eller 
Bassengtak  

Niveko-pools / Betongbasseng  

o Tapp ned vann under skimmer, dyse, lys. Bør være ca 30cm vann over 
nedsenket lamelltrekk. (Går ikke dette, ta lamper ut av nisje og heng 
disse over vannivå) 
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o Vinterfloatere legges ut i bassenget, enten diagonaler eller langs alle 
vegger, fest et tau i endene så diagonalene holder se omtrent på plass. 

o CoverSeal som vintertrekk, se egen instruks  

Glassfiberbasseng, Aquacomet, LPW og Compasspools  

o Tapp ned vann under dyser, lys og evnt nedsenket lamellbrønn 
(lamelltrekk skal alltid være sammenrullet om vinteren  

o Stemple 3-5punkter på langsiden med bjelker 48*98mm (husk å legg filt 
mellom bassengvegg og bordbit, ca 30cm) CoverSeal som vintertrekk, 
se egen instruks  

CoverSeal som vintertrekk  

• Vann tappes ned ihht egen instruks, eks basseng 4m bredde, vannstand skal 
ligge på mellom min. 8cm og max 15cm (fra terrassedekke hvor skinner er 
montert) normalt under sesongen, Under vintersesongen skal vannet ikke 
være lavere enn 8cm. 

• Bruk Vinterplugger og Vinterducks.Ved enkelte tilfeller bør det også brukes 
frostfri varmekabel 

• Ved motstrømsanlegg skal frostfri varmekabel benyttes  
• Ved skarpe bassengkanter/hjørner, bruk vinkler for å beskytte trekk  
• Legg vinterfloatere langs veggene eventuelt to diagonaler, festes med tau 

Batteri fjernes fra kontrollboks  

CoverSeal trekket kan også alternativt benyttes som beskyttelse under 
vinterplater  

Bassengtak  

• skyv taket sammen og forsterk under profiler, legg også noe mellom profilene  

Vinterplater  

• Legg presenning over bassenget (om aktuelt, bruk CoverSeal til dette)  
• Legg vinterplatene på bjelker med forskjellig høyde fall mot ønsket side.     

Skru platene fast i bjelkene 

 

Produkter til vinterforberedelser finner du i NETTBUTIKKEN  

 


