Vinterstängning av Gardenpool

Vinterstängning av Gardenpool
Poolen stängs av när vattentemperaturen sjunker under +10 °C. Gör rent poolen noggrant
med bottensugen. Detta är en övergripande generell instruktion läs separata instruktioner för
utrustning som kräver så.
Testa vattnet och justera pH vid behov (7,2-7,6). Gör en chock-klorering och tillsätt ev. sedan
algdräpare. Om klor tillsätts i bräddavloppet måste cirkulationen gå kontinuerligt minst 12
timmar innan den stängs av. Samtliga apparater utomhus tömmes på vatten genom att
dräneringspluggar skruvas ur (värmare etc. i rostfritt stål bör alltid tömmas även om de är
monterade i frostfritt utrymme för att eliminera korrosionsskador). Pumpmotor samt annan
känslig elutrustning plockas bort och förvaras inomhus.

Helt nedgrävd Gardenpool
Antingen sänks vattennivån under bräddavlopp och inlopp vilket kräver att evakuering av ev.
tillskottsvatten skall möjliggöras genom bräddavloppet. Alternativt behålls vattennivån och
bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar. Ventiler öppnas vid maskinrum (på lägre
nivå) så att ledningar dräneras ut. Vinterpluggar ska inte användas om rör från inlopp och
bräddavlopp inte kan dräneras ut. Ta bort flottör och korg från bräddavloppet och fyll med
frigolit som tar upp is-expansionen. Vid behov demonteras lampinsatsen som placeras med en
tyngd i påse på poolens botten.

Pooler ovanmark
Folkpool rekommenderar att pooler ovan mark skall tömmas till lägsta uppfyllda marknivå,
spara dock alltid 30 cm vatten i linerpooler. Sparas 30 cm vatten så hamnar vattennivån under
lampan vilket hindrar isen från att spräcka denna.
Om vattnet trots detta bevaras skall så kallade frysblock användas. Blocken skall sättas som
ett kryss från hörn till hörn. OBS! Vid detta förfarande kan inte Folkpool garantera ett fullgott
frysskydd detta leder till att garanti på frysskador inte gäller. Lampan demonteras och
lampinsatsen placeras med en tyngd i påse på poolens botten.
Vintertäckning
Bästa skydd för både pool, människor och djur är Folkpools kraftiga vinterplåtar. Lämpligt kan
vara att först täcka poolens yta med en tunn presenning som får ligga under vinterplåtarna. På
så sätt undviker man att t ex löv blåser ner och missfärgar linern under vintern
Om Folkpools vintertäckning används skall den vila på vattenytan och får sedan frysa fast.
Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern.
Vårstart
Gå igenom och återställ utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt genomför en
omvänd ordning av vinterstängningen.
När poolen startas skall vattnet kontrolleras. Har man gjort en riktig vinterkonservering i
balanserat poolvatten och haft poolen täckt med vinterplåt krävs normalt inga extra åtgärder.
När cirkulationen är i gång och pH är bra görs en chock-klorering.
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