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De overwintering van uw zwembad

 

Passieve overwintering - winterklaar maken in 10 stappen:

Stap 1: Zwembad schoonmaken 
 
Maak het zwembad schoon (waterlijn, skimmermandjes, wanden en bodem). 

Stap 2: Vorstvrij maken van pomp en  zandfilter 

Zandfilter eerst goed backwashen ,naspoelen en daarna in winterstand plaatsen. Voor installaties die 
lager dan het waterniveau staan  zeswegklep op stand gesloten. Het water van de zandfilter en pomp 
verwijderen door aftapkraantje onderaan los te schroeven.

Stap 3: Ph waarde regelen

Breng de pH van het zwembadwater tussen de 7.0 en 7.4.

Stap 4: Chloorschockbehandeling

Voer een chloorschockbehandeling uit (ca. 8ppm) 

Stap 5: Rolluik

Ingeval het rolluik nog gesloten mocht zijn, leg dit dan open (=opgerold op de as).Afspuiten met de 
hogedrukspuit 

Stap 6: Waterstand

Verlaag de waterstand van het zwembad via de bodempot (of een dompelpomp) met minstens 30cm tot
50cm 

Stap 7: Installatie

Laat het water af van pomp, filter, warmtepomp (*), verwarmingsketel en warmtewisselaar en alle 
eventueel overige bevriesbare elementen van de installatie. Spuit indien nodig de leidingen uit met een 
compressor. Ingeval u over een chloordoseerder beschikt dient deze leeg gemaakt te worden.



Ingeval u beschikt over een warmtepomp:

Laat het water af van de warmtepomp – 2 koppelingen losmaken en al het water dat aanwezig is in de 
warmtewisselaar verwijderen. Hierna zet u de warmtepomp tijdens de winterperiode schuin opdat er 
geen water in de warmtewisselaar kan terecht komen. 

Stap 8: Leidingen & skimmer(s)

Verwijder het water uit de skimmer(s) en skimmerleiding(en). Breng de Gizzmo aan in de skimmer. 
 Vergeet eveneens niet het water af te laten van leidingen in het poolhouse, een eventuele tuindouche, 
etc.

Stap 9: Overwinteringsproduct 

Voeg overwinteringsproduct toe aan het resterende zwembadwater (gelijkmatig verdelen over het bad)

Stap 10: Winterzeil

Breng de spanlinten en het winterzeil aan. Span het winterzeil zorgvuldig op.

Uw zwembad is nu klaar voor een passieve overwintering. Verwijder sneeuw na zware sneeuwval.

Opgelet:

Elk zwembad en de bijhorende installatie is anders. Zonder uw installatie onderzocht te hebben 
dient u bovenstaande als richtlijn te beschouwen. Tenzij het winterklaar maken werd uitgevoerd 
door onze techniekers zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel gebeurlijke schade aan de 
zwembadinstallatie. Een CV installatie dient ten allen tijde vorstvrij gehouden te worden. Plaats 
dus een elektrische verwarming als vorstbeveiliging in uw technische ruimte indien nodig.

 


