
 
 
 

 
Gedurende 40 jaar zijn de Pool- en Spaline producten een begrip geworden in  
een wereld van wellness. Een verfijnd gamma aan producten draagt bij tot een 
eenvoudig wateronderhoud. U zal merken dat deze “kwaliteitsproducten” enkel  
in de betere zaken verkrijgbaar zijn. 
 

Chloorbleekloog vloeibaar 8407-B :  
Erkend algen en kiemdodend middel voor de sterilisatie van het zwembadwater. 

Chloortabletten 2304-B 200gr en chloorgranulaat 2204-B :  
Erkend algen en kiemdodend middel voor de sterilisatie van het zwembadwater. 

Zwembadzout 25kg :  
Voor zout zoutelektrolyse-systemen 

PH plus vloeibaar :  
Base om PH te verhogen, wordt gebruikt bij een te lage PH waarde. 

PH minus vloeibaar :  
Zwavelzuur 37,5%. Zuur om PH te verlagen, wordt gebruikt bij een te hoge PH waarde. 

Calc-away :  
Voorkomt kalkafzetting op de ondergedompelde oppervlakken. Beperkt de verbinding tussen  
kalk en onzuiverheden.  
Gebruik : 100 ml/10m³ product gelijkmatig +/- 30 cm van de randen over het wateroppervlak te  
verdelen met in werking zijnde pomp.  

Coverclean :  
Verwijdert kalkafzetting van lamellenafdekkingen en andere oppervlakken (zwembadwanden en –
bodem). De ontkalking kan geschieden terwijl het zwembad in gebruik is. De kalk wordt gekristalliseerd 
en in de filter opgevangen. Telkens na gebruik uw PH waarde terug op peil brengen. 
Gebruik  Bevochtig de lamellen met een verdunning van 1L/10m³. Laat 1 tot 2 uur product trekken en 
spuit dan lamellen met hoge druk af. Filter goed terugspoelen na de behandeling en Ph waarde terug 
verhogen. 

Kristalclar :  
Product voor het verwijderen van vuil en groen uit het zwembadwater. Zorgt ervoor dat alle groen en  
vuil uitzakt naar de bodem zodoende dat het kan worden verwijderd met de bodemzuiger. 
Gebruik : 1 L product toevoegen per 40m³ zwembadwater. Filterinstallatie 4 uur in werking zetten, 
daarna 12 uur afzetten en het water laten stilstaan. Met bodemzuiger alles verwijderen en filter 
terugspoelen.  

Metal net :  
Product om ijzerrijk zwembadwater kristalhelder te maken.Zorgt voor het verwijderen van ijzer, kalk en 
andere metalen uit het zwembadwater. Ideaal om te gebruiken indien men werkt met grondwater. 
Gebruik : bij het vullen van het zwembad : 3 dl product per 10m³ zwembadwater toevoegen met filter in 
werking gedurende 2 volle dagen. Daarna filter terugspoelen. Preventieve behandeling : 2 dl/10 m³. 

Vlokmiddel :  
Voor het helder maken van uw zwembadwater.  
Gebruik : Vlokmiddel wordt onverdund aan het te behandelen water toegevoegd.  
Constante dosering : 0,1 tot 0,5 g per m³ zwembadwater. 
Manuele dosering : 20 gr m³ zwembadwater. Na 1 maand herhalen. 

Flock 2in1 :  
Speciaal tabletten om kleine stofdeeltjes te verwijderen uit het water.  
Geeft kristalhelder water en maakt het water resistenter tegen algengroei.  
Gebruik : 1 tablet in skimmer leggen per 50m³ zwembadwater. Na elke spoelbeurt van de filter terug  
1 tablet in de skimmer leggen. 

Wandenreiniger :  
Reiniger voor de vuile randen aan het zwembadwater oppervlak te verwijderen.  
Beïnvloedt PH waarde niet.  
Gebruik : Inwrijven met wandpadhouder en afspoelen. 

Winterclar :  
Houdt het zwembadwater zuiverder en algenvrij tot in het voorjaar. 

 
Producent : Wimpau bvba  

 
 


