
!!!
Poolkemi !
Balanserat vatten !
De viktigaste parametrarna för ett bra balanserat vatten är rätt pH-värde, 
alkalinitet och kalkhårdhet. Ett bra balanserat vatten håller sig stabilt. Om 
alkaniteten ligger rätt och kalkhårdheten inte är för låg så räcker det med att 
hålla koll på pH-värde och klorhalt under säsongen. Endast nytt 
påfyllningsvatten med felaktiga värden eller upprepad användning av sura 
rengöringsmedel medför att justering krävs för att återställa balansen. !
Det är mycket viktigt att hålla rätt pH-värde. Om alkaniteten är för låg så 
ändrar sig pH värdet upp och ner och det är svårt att hålla ett stabilt PH 
värde. Felaktigt pH-värde innebär att material och utrustning i poolen tar 
skada. Poolen kan blekas om det utsätts under längre tid för felaktigt PH-
värde. Kloret tappar verkan och vattnet irriterar ögon och hud. !
!
Kemisk rening !
Kemisk rening innebär desinficering av poolvattnet så att bakterier och alger 
inte uppkommer. Vanligast och mest effektivt är klor, men även andra 
desinfektionsmedel förekommer såsom brom och aktivt syre. Vi pratar om fritt 
klor och bundet klor som tillsammans utgör totalt klor. Fritt klor är det vi 
eftersträvar, det är aktiv verksam klor som sköter desinficeringen. Fritt klor 
varken luktar eller irriterar i normal halt. När fritt klor reagerar med 
föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor så kallade kloraminer. 
Bundet klor är overksam och ger den stickande klorlukten och kan vara 
irriterande för ögon och huden. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra 
det bundna kloret krävs chockklorering. Tillfälligt hög klorhalt försvinner 
ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad. !
För högt klorvärde under längre tid kommer att skada poolen genom 
oxidering (blekning) av polypropenmaterialet (Nivekopoolen), linern 
(linerpooler) eller gelcoatytan (glasfiberpooler) och skada poolens 
maskinpark.!
Om man upplever att man har svårt att hålla en jämn klorhalt i poolen kan 
man lägga klorpucken i en plastpåse och klippa av en hörna av påsen. 
Klorpucken löses då upp långsammare och klorhalten i poolen blir lägre.!
!
!



Saltgenerator !
Saltgenerator tillverkar fritt klor av salt i poolvattnet. Det är en effektiv metod 
att desinficera poolvattnet och ger ett mycket behagligt vatten. Tack vare att 
processen omgående frigör bundet klor som kan uppstå så blir det inga 
problem med klorlukt. Saltgenerator är speciellt uppskattat av personer som 
är överkänsliga mot klor. !
!
Riktvärden för Nivekopoolen: !
pH-värde 7,2-7,6 !
Fritt klor 0,3-0,6 ppm !
Totalt klor 0,3-0,6 ppm!
Bundet klor 0 ppm max 0,5 ppm !
Alkalinitet 80-120 ppm !
Kalkhårdhet 200-800 ppm !
!
Felsökningsschema!
Problem Orsak Åtgärd

Grumligt, grönt vatten, hala väggar.! Algangrepp, bristfällig klorering.! Kontrollera pH. Chockklorera !

a. Rödbrunt vatten.!
b. Svartbrunt vatten.!
c. Grönaktigt vatten, ej alger!

a. Järnhaltigt vatten.!
b. Manganhaltigt vatten.!
c. Kopparhaltigt vatten!

Justera pH-värde chockklorera och dosera 
Super-Flock.!

Vitt, grumligt vatten.! a. Högt pH-värde (mjölkigt vatten). !
b. Organiska föroreningar .!
c. Oorganiska föroreningar. !

a. Justera pH-värdet.!
b. Kontrollera pH-värde, chockklorera med 
Aktionchock 150 gr/10 m3 och dosera 
Super-Flock.!
c. Kontrollera pH-värde och dosera Super-
Flock .!

Kloret fungerar inte.! a. Felaktigt pH-värde.!
b. Ökat klorbehov vid hög badtemperatur 
och ökad badbelastning.!

a. Justera pH-värde till 7,2-7,6.!
b. Öka dosering av klor.!

Hög klorförbrukning.! Ökad badbelasning i högre temperatur 
medförstörre klorbehov. Klorbalans 
(cyanursyra) saknas.!

Upprätthåll rekomenderad klorhalt.!
Tillsätt Klorbalans (dock ej vid användning 
av Lång-verkansklor, Multiklor eller 
Snabbklor).!

Stickande klorlukt. ! Bundet klor (låg halt fritt klor). ! Chockklorera !

Skummande vatten. ! Föroreningar av rengöringsmedel, 
kosmetika eller rester av algmedel.!

Chockklorera !



Korrosion. ! Lågt pH-värde och/eller hög klorhalt ! Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller 
dosera Antiklor.!

Irriterade ögon (svider).! Felaktigt pH-värde (vid klorlukt se problem 
ovan!
stickande klorlukt).!

Justera pH-värde till 7,2-7,6.!

Problem Orsak Åtgärd


