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H U R  D U  S K Ö T E R  D I T T  V A T T E N  M E D  
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Flytande desinfektionsmedel för rent badvatten. Produkten är
nedbrytbar i naturen. Biocool Disinfect my pool för klorfri*, enkel,
effektiv och luktfri desinfektion av badvatten. Produkten är verksam
vid alla pH-värden utan att tappa effekt vilket gör att mätning och
justering av pH i badvattnet inte behövs. Inga kompletterande
produkter krävs. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etiketten och produktinformationen före användning.

Innehållsförteckning
- Vattenvolym och doserings exempel, sida 1
- För dig utan reningsverk, sida 2 
- För dig med Aquaclarus reningsverk, sida 2
- För dig med reningsverk, sida 3
- Vanliga frågor och svar, sida 4

VATTEN VOLYM PÅ VÅRA BAD

Pacific 2500 liter
Grand/Town 1800 liter
Comfort 1700 liter
Classic 1350 liter
Prime/Easy 1450 liter
Badkar 680 liter

EXEMPEL PÅ DOSERING VID DAG 1

Pacific : 300 ml
Grand/Town: 220 ml
Comfort: 210 ml
Classic: 170 ml
Prime/Easy: 180 ml
Badkar: 90 ml

1



OBSERVERA ATT DOSERINGEN SOM REKOMMENDERAS ÄR BASERAD
PÅ ANVÄNDNING AV VATTEN SOM MOTSVARAR DRICKBART
KRANVATTEN.

BADTUNNA UTAN FILTERSYSTEM
Dag 1: Fyll badtunnan med vatten.
a). Om bad ska ske direkt, vänta med dosering till efter bad.
b). Dosera 120 ml per 1000 liter vatten.
Dag 2: Dosera 40 ml per 1000 liter vatten efter bad.
Dag 3: Dosera 40 ml per 1000 liter vatten efter bad.
Dag 4: Töm badtunnan och rengör karet.

BADTUNNA MED AQUACLARUS
Dag 1: Fyll badtunnan med vatten.
a). Om bad ska ske direkt, vänta med dosering till efter bad.
b). Dosera 120 ml per 1000 liter vatten.
Dag 2: Dosera 40 ml per 1000 liter vatten efter bad.
Dag 3: Dosera 40 ml per 1000 liter vatten efter bad.
Dag 4: Töm badtunnan och rengör karet.

För fortsatt användning så dosera 40 ml efter varje bad och minst en
gång i veckan. Låt Aquaclarusen rena ca två timmar innan och efter
varje bad, är det långt mellan baden så låt den gå någon gång där i
mellan. Se till att rengöra filtret efter varje användning, ett tips är att
ha två filter att variera mellan så du alltid har ett rent och torrt när det
är dags för den andra att rengöras. Hur länge du kan ha kvar vattnet
beror på yttre omständigheter så som tex hur ofta ni badar och hur
många men upp till max två månader.
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SPABAD OCH BADTUNNA MED FILTERSYSTEM
Vid uppstart eller byte av vatten:
Dag 1: Byt till ett rent filter eller backspola reningsverket och dosera
120 ml per 1000 liter vatten.
Dag 2: Om vattnet upplevs grumligt, upprepa steg 1 igen. Klart för bad!
Underhåll:
1. Dosera 40 ml per 1000 liter efter varje baddag. Vid tillfällen med fler
badgäster än badet är avsett för, stöddosera med 10 ml per extra
badgäst och 1000 liter vatten.
2. Dosera 40 ml per 1000 liter vatten var 7:e dag från uppstart.
3. Vid grumligt vatten, byt filterbollar och dosera 40 ml per 1000 liter
varje dag tills badvattnet har klarnat.
4. Kontrollera filtret regelbundet. Byt hellre för ofta än för sällan!

Byt filterbollar ca var tredje månad, det är väldigt viktigt att du håller
koll på filterbollarna och byter dessa så fort dom är smutsig, ett tips är
att ha två uppsättningar och tvätta den ena medan den andra används (
är filterbollarna hårda eller sliten så behöver dom slängas och ersättas
med nya) Använder du ditt bad väldigt mycket, tex på sommaren då den
kanske mer används som en pool än ett spa bad så kan du komma att
behöva byta vatten och filterbollar ofta.

FILTERBOLLAR

Har du fått lite tillväxt kan det hjälpa att upprepa dag 1 och låta vattnet
återhämta sig ett dygn. Har du fått mycket tillväxt så behöver du byta
vatten och filterbollar samt även göra rent hela badet. Du gör effektivt
rent badet med Shock my pool system som du har i vattnet innan du ett
vatten byte.

TILLVÄXT

RENINGSCYKLER
Ställ in reningscykler på 2x12 timmar i början därefter när du lärt dig hur
ditt bad fungerar och du har en bra badmiljö kan du prova ställa ner
cirkulationstiden. Hur du använder ditt bad kommer påverka vilken
cirkulationstid du behöver ha på ditt bad. 3



Hur kan det komma sig att man inte behöver mäta och justera pH?
Vanligt klor kräver ett pH-värde som ligger mellan 7,2 och 7,6. Ligger
värdet under 7,2 kan det leda till irritation i ögon och på huden samt
korrossion på metallytor. Om pH-värdet istället ligger för högt,
reduceras kloreffekten och man får tillväxt i vattnet. Disinfect my pool
är effektivt vid alla pH-värden och behåller sin desindicerande effekt.
Jag har råkat överdosera. Vad ska jag göra?
Generellt sett är det ingen fara att överdosera. Vi rekommenderar att
du väntar 12 timmar före bad, precis som efter en vanlig dosering. Har
du överdoserat kraftigt är du välkommen att kontakta biocool på
info@biocool.se för vidare information.
Kan jag släppa ut vattnet på marken eller vattna blommorna med det?
Alla biocools produkter är biologiskt nedbrytbara i naturen och därför
kan i de flesta fall vattnet släppas ut i trädgården. Dock så är det din
kommun som bestämmer hur vattnet ska hanteras och vad som får
släppas ut. Ta därför kontakt med din kommun och kontrollera vad som
gäller i ditt fall. Oftast är det tekniska kontoret som du vänder dig till.
Jag har filter, hur ofta behöver jag byta vattnet?
Använder du vatten av dricksvattenkvalitet och doserar Disinfect my
pool enligt instruktionerna bör det räcka att byta vattnet 2-3 gånger
per åt. Det är viktigt att byta filtret med jämna mellanrum. Mer
frekvent badande kräver större skötsel av filtret.
Ska cirkulation och bubblor vara igång när jag doserar?
Det räcker att cirkulationen är igång.
När behöver jag använda Clear my pool water?
Partiklar som är för små för att fångas upp av filtret orsakar ”mjölkigt”
eller grumligt vatten. Biocool Clear my pool water är ett
flockningsmedel som effektivt klumpar ihop partiklarna så att de
fastnar i filtret. Denna produkt är inte det som ska göra att du upplever
en bra badmiljö utan ska bara användas som ett komplement i bland om
det tex är många badande. Denna produkt kan även göra att du behöver
rengöra din filterbollar mer ofta.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
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