
1. Rengør poolen og støvsug.
Vask poolsiderne ned med en børste. Fjern 
blade, små kviste og andet nedfald med nettet 
og støvsug derefter poolen.

2. Mål og tilsæt kemikalier i poolen
Mål pH værdien og justér den til 7,0. Tilsæt enten 
klor eller Baquacil (klorfri). Den normale dosis af 
klor ganges med 3. Den normale dosis af 
Baquacil bør ganges med 2.

Tilsæt WIC (vinterklargøringsmiddel) til 
poolvandet ca. 15 min. efter pH klor/baquacil er 
tilsat. Lad vandet cirkulere i ca. 2 timer.

3. Tøm vandet af poolen
Tøm vandet af poolen så vandstanden ligger lige 
under indløbsdyserne.

4. Montér vinterforanstalninger i poolen.
Montér vinterpropper, gismoer og andre foran-
staltninger. Dysefronte og skimmerdele lægges 
et sted hvor tingene ikke forsvinder henover vin-
teren.

5. Tøm filterinstallationen for vand
Skru omløbere ved pumpen løs. Fjern bund-
skruerne ved pumpen så vandet kan løbe ud. 
Fjern skrue til bundventil på sandfilteret og skru 
låget på filteret løst. Kontrollér at alt vand i 
filttre, pumper og rør er aftømt.

6. Aftøm varmekilde for vand
Tøm solpaneler/varmepumpe/varmeveskler for 
vand. Brug gerne ekstra tid på at sikre at alt van-
det er aftømt. Skru omløbere til varmekilde løs 
så vandet kan løbe helt af.

7. Montér vintercover
Udlæg vintercoveret henover poolen og fastgør 
det i de medfølgende pløkker. Kontrollér at 
fjedre og remme sidder korrekt.

Tips til vinterklargøring

Poolguide
Sådan lukker I ned for 

poolanlægget.

Hvornår skal poolen lukkes?
Poolen bør først lukkes ned når temperaturen 
i poolvandet er under 10 grader. Poolen må se-
nest lukkes ned når der begynder at være ved-
varende frost (altså flere dage i træk med frost)

Hvis poolen lukkes ned for hurtigt vil der kunne 
komme alge- og bakterievækst i poolvandet, og 
det gør opstarten af poolen til foråret 
besværligt. 

De fleste lukker poolen ned....
... i sidste uge af oktober eller første uge i 
november. 
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