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De waterkwaliteit

3 parameters
zijn cruciaal voor een 
goede waterkwaliteit
➊ DE pH-WAARDE (zuurtegraad)
 Een te hoge of te lage pH veroorzaakt 

irritatie van de ogen en de huid. De 
ideale pH ligt tussen 7,0 en 7,6. Bij 
een te hoge pH zal ook kalk het water 
wazig maken. Een te lage pH is scha-
delijk voor de liners en voor compo-
nenten in metaal of kunststof. Leiding-
water kan een te  hoge pH hebben; 
regen- en putwater heeft vaak een te 
lage pH.

➋ DE HARDHEID
 Dit is een maat voor het gehalte aan 

kalk- en magnesiumverbindingen. Hoe 
harder het water hoe meer neerslag 
van kalk er komt op de wanden, in fil-
ters, installaties, …

➌ DE ALKALINITEIT
 Dit is de maat voor de buffercapaciteit 

van water. Een voldoende hoge alka-
liniteit zal de pH stabieler houden en 
minder laten fluctueren na gebruik, na 
regen, …
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De vervuilers
van het water
Diverse bronnen van vervuiling kunnen 
de waterkwaliteit beïnvloeden:

➊ DE OMGEVING

SOORT VUIL GEVOLG

bacteriën en 
schimmels

irritaties en 
infecties

stof en roet
vervuilen het 
water

algen
kleuren het 
water groen, 
geel of bruin

bladeren, 
insecten, stuif-
meel

vertroebelen 
het water

➋ DE GEBRUIKERS

SOORT VUIL GEVOLG

resten van zeep 
en zonnebrand-
olie

vertroebelen 
het water

speeksel, urine
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TIP
Deze 3 parameters kan je me-
ten met de BSI TEST STRIPS
50 strips voor het bepalen van pH, 
vrije chloor, totaal chloor, alkaliniteit 
en hardheid.



Eens het zwembad is opgezet kan je 
het vullen met water. Bij voorkeur vul 
je het zwembad met regenwater of met 
leidingwater. Het is belangrijk dat je 
een zwembad nooit vult met grondwa-
ter. Dat bevat immers meestal teveel 
ijzer en veroorzaakt bruine verkleuring 
van het water.
 
ZWEMBAD VULLEN MET REGENWATER
Het zwembad vullen met regenwater is 
de beste optie. Maar je moet met een 
paar zaken rekening houden. Regenwater 
is te zacht en heeft een te lage alkalini-
teit. Met behulp van BSI Alkalinity UP kan 
je de alkaliniteit van het water op punt 
brengen. Regenwater is doorgaans licht 
zuur met een pH van 6,8. Gebruik BSI pH 
UP om de pH-waarde van het water te 
verhogen.  Bij een juiste alkaliniteit blijft 
de pH van het water stabiel en vermijd je 
grote schommelingen 
van de zuurtegraad 
van het water (bv. na 
regen, …)

Het zwembad vullen 
met water
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✔ Start de behandeling van het 
water direct na het vullen.

 Direct na het vullen is het water 
schoon en dat moet absoluut zo 
blijven. Dus niet wachten met 
behandelen. 

✔ Let op voor overdosering.
 Beter een keer extra testen dan 

teveel producten in het bad!

ZWEMBAD VULLEN MET LEIDINGWATER
Leidingwater bevat doorgaans veel kalk 
en heeft dus een hoge hardheid. Hoe 
harder het water, hoe meer afzetting 
van kalk er komt op de wanden (ruw-
heid), in filters, installaties,… Het kalk-
gehalte in het water kan je eenvoudig 
neutraliseren met BSI Calc Free.
Let wel: dat doe je zowel bij het vullen van 
het zwembad als bij iedere bijvulling. 
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Het zwembad opstarten
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EEN KLEIN PLONSBADJE? 
BSI Mini Pool is het ideale chloor-
vrije onderhoudsproduct voor 
helder en zuiver water in kleine 
zwem- en plonsbaden zonder fil-
tratiesysteem. Het water behoudt 
gedurende 4 tot 6 dagen zijn goede 
kwaliteit. Geschikt tot maximum 
1.000 liter water.

De juiste alkaliniteit 
Gebruik BSI Alkalinity Up om de alkali-
niteit tot ± 100 ppm te brengen.

DOSIS PER 1.000 LITER WATER:
✔ Alkaliniteit met 10 ppm verhogen: 

14 g BSI Alkalinity Up poeder toe-
voegen.

✔ Alkaliniteit met 10 ppm verlagen: 
2 g pH Down poeder toevoegen en 
nadien met BSI pH Up Liquid

 de pH-waarde corrigeren.

De pH-waarde 
De ideale pH-waarde ligt tussen 7,0 en 7,6*
✔ BSI pH Up: verhoogt de pH-waarde 

van uw zwembad of spa. Keuze uit 
vloeibaar of poedervormig product.

✔ BSI pH Down: verlaagt de pH-waarde 
van uw zwembad of spa. Keuze uit 
vloeibaar of poedervormig product.

WE MAKEN HET JE MAKKE-
LIJK MET DE BSI START SET
Een complete set met alles wat je 
nodig hebt om een nieuw gevuld 
zwembad in gebruik te nemen. 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meten is weten
Bepaal de pH-waarde met 
één van deze producten

➊ BSI TEST STRIPS
 50 strips voor het bepa-

len van pH, vrije chloor, 
totaal chloor, alkaliniteit 
en hardheid. 

➋ BSI TEST KIT
 Testflesjes voor de 

bepaling van het pH- en 
chloorgehalte.

➌ BSI pH-METER
 Voor het meten van de 

pH-waarde en de tem-
peratuur van het water.

* Bij gebruik van PoolSan cs ligt de ideale pH-waarde tussen 7,0 & 7,4



Het juiste chloorgehalte

Waarom chloor?
Chloor is een uitstekend ontsmettings-
middel tegen bacteriën en om algen te  
doden. Dit gehalte moet liggen tussen 
1 en 2 ppm.

➊ BEPAAL HET CHLOORGEHALTE MET 
BSI TEST STRIPS OF TEST KIT

 Zie pagina 8

➋ HET CHLOORGEHALTE TUSSEN
 1 EN 2 PPM HOUDEN
 Maak eerst het water gebruiksklaar 

met HTH Snelwerkend chloor granu-
laat. Het water 1 uur laten circule-
ren, na 6 uur kan je zwemmen.

 Vanaf de volgende dag HTH Langwer-
kend chloor gebruiken (leg de sticks in 
een vlotter, zie p. 28) 
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Waterkwaliteit behouden

Test wekelijks
het zwembadwater
Controleer het zwembadwater minstens 
1 keer per week om de waarden op peil 
te houden. Voeg desnoods de nodige pro-
ducten toe om bij te sturen. Bij voorkeur 
steeds op dezelfde dag het water testen.

Invloeden
op de kwaliteit
Het water van je zwembad is nu in orde, 
maar een regelmatig onderhoud is no-
dig want de volgende factoren beïn-
vloeden de waterkwaliteit
 Het aantal mensen dat het bad ge-

bruikt en de frequentie.
 De buitentemperatuur: hoge tempera-

turen bevorderen de ontwikkeling van 
bacteriën en algengroei.

 Onweersbuien veroorzaken een ex-
plosieve algengroei, zelfs op minder 
dan een dag. Alle zwevend vuil uit de 
lucht komt dan in je zwembad terecht.

DAAROM IS HET AAN TE BEVELEN
➤ Elke week BSI Cristal Clear toe te voe-

gen om de helderheid te behouden.
➤ Zorg voor het juiste vrij chloorge-

halte (1 - 2 ppm) voor een goede wa-
terontsmetting. Dat kan door om de 
2 weken HTH Langwerkend chloor 
(sticks), elke week HTH matig snel-
werkend chloor (briquetten) of om 
de 2 dagen HTH Snelwerkend chloor

 (granulaat) toe te voegen.

TIP
Maak er een goede gewoon-
te van om elke week BSI 
Cristal Clear aan het water 
toe te voegen. Zo blijft het 
water mooi helder. 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

OM HYGIËNISCH EN HELDER WATER 
TE BEHOUDEN ZIJN BIJ HET OPSTAR-
TEN VOLGENDE ZAKEN VAN BELANG:

➤ Je vult het zwem-
bad met regen- of 
putwater: BSI Cris-
tal Clear gebruiken 
om het water langer 
helder te houden.

➤ Je vult het zwembad met kalkrijk 
leidingwater: de hardheid meten 
met de BSI Test Strips en BSI Calc 
Free toepassen om kalkafzetting te-
gen te gaan, zelfs al heb je een wa-
terontharder.



Troebel water?

612 Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Het water uitvlokken
De fijnste vuile deeltjes zijn moeilijk 
weg te filteren, daarom kan het water 
na verloop van tijd toch troebel wor-
den. Dat kan je perfect oplossen door 
de vervuiling te laten "uitvlokken" met 
BSI Micro Floc of BSI Floc Socks. Deze 
producten doen de hele kleine deeltjes 
vuil aan elkaar klitten tot ze “vlokken” 
vormen, die wel door de filter tegenge-
houden worden.

➤ Het vloeibare BSI Micro Floc voeg je 
toe aan de ingang van de skimmer. 
Laat het water een uur circuleren. 
Nadien filter je de vlokken weg ge-
durende 6 à 8 uren. Leg dan de cir-
culatiepomp stil.  De fijnste vlokken 
zakken ’s nachts naar de bodem van 
het zwembad. Die kan je ‘s morgens 
opzuigen met een bodemzuiger 
(zie ook p. 16), of weglaten langs 
de bodemopening, of via de functie 
“DRAIN” of “WASTE” op de filter.
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WIST JE DAT…
… alle noodzakelijke pro-
ducten om een scheve 
situatie recht te zetten te 
vinden zijn in de speci-
ale ‘SNEL HELDER set’?

➤ Je kan ook werken met BSI Floc 
Socks. Leg zo’n “flocculatiekousje’” 
in de skimmer voor een continue 
flocculatie, waarna het ”uitgevlok-
te” vuil door de filter wordt wegge-
nomen. Daarna de patroonfilter uit-
spoelen! Hou bij een zandfilter de 
drukmeter in het oog. Te veel druk = 
vuile filter!



Groen of vuil water?

Schokbehandeling
Soms kan de situatie uit de hand lopen, 
onder meer door: 
 het terug thuiskomen na enkele 

weken vakantie…
 het uitbreken van een zwaar onweer…
 het heel intensief gebruiken van het 

zwembad zonder het water op te 
volgen…

Dan krijg je volgende situatie: het was 
even feest voor de bacteriën en de al-
gen. Het zwembadwater is groen of vuil, 
eventueel is er zelfs een gladde groen-
achtige aanslag op de wanden…
Tijd voor een "schokbehandeling" in 4 
stappen!

In de allerergste gevallen, 
kan je best beginnen met een 
uitvlokking met BSI Micro 
Floc en het vuile water weg-
laten om het groene water 
kwijt te geraken en pas na-
dien de hiernaast geschetste 
4 stappen uitvoeren.

Behandel in 4 stappen
➊ Controleer opnieuw de pH met de BSI 

Test Set, de BSI Test Strips  of de BSI 
pH-meter. Pas de pH aan indien nodig.

➋ Voeg een flinke dosis HTH Snelwer-
kend Chloor toe (10 g per m³ = 1000 
liter) en voeg meteen ook BSI Turbo 
Anti-Groen & Alg toe.

➌ Om de niet-filterbare fijne dode deel-
tjes weg te krijgen, opnieuw BSI Mi-
cro floc gebruiken en zeker 10 – 12 
uur filteren. Eventueel zal er zich een 
waas vormen op de zwembadwan-
den. Leg nu de circulatiepomp stil. 
Wrijf deze waas met een borstel af 
en laat dit vuil een nacht uitzakken. 
De daaropvolgende morgen het be-
zinksel opzuigen, of weglaten langs 
de bodemopening of via de functie 
“DRAIN” of “WASTE” op de filter.

➍ Binnen de 2 dagen krijg je de situatie 
weer normaal, maar om lang helder 
water te behouden, voeg je best re-
gelmatig BSI Cristal Clear toe.

1514

TIP
Zwembadwater wordt groen door 
de aanwezigheid van algen. Algen 
zijn micro-organismen die in het 
water groeien en ervoor zorgen 
dat chemische balans niet meer 
optimaal is.
Turbo Anti-Groen & Alg is een 
algen-bestrijdingsmiddel dat de 
aanwezige algen in het zwembad-
water doodt en voorkomt dat er 
nieuwe gaan groeien. Maar wist je 
dat je dit product ook kan gebrui-
ken om groene aanslag te bestrij-
den rondom de woning?

15Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Het chloorgebruik
drastisch verminderen

16

Voor alle duidelijkheid, chloor is zeer 
doeltreffend voor het bestrijden van 
bacteriën en algen in zwembaden. Maar 
chloor werkt ook (onbedoeld) tegen or-
ganische verontreiniging. Hierdoor ver-
mindert het ‘vrij chloor gehalte’ in het 
water waardoor er steeds weer nieuw 
chloor toegediend moet worden.
De moraal van het verhaal: je gebruikt 
best andere producten tegen organi-
sche bevuilers, zodat het chloor  “ge-
spaard” wordt en zich meer kan toeleg-
gen op het bestrijden van bacteriën.
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Verminder het chloorgebruik met 
door het gebruik van:
➊ BSI CRISTAL CLEAR
 Pas je best wekelijks toe. Dit is het 

product bij uitstek om langdurig 
helder water te behouden.

➋ BSI MICRO FLOC (vloeibaar) of BSI 
FLOC SOCKS (flocculatiekousjes) 
Doet fijne, niet filterbare verontrei-
nigingen samenvlokken. Ze worden 
weggefilterd of zakken uit naar de 
bodem van het zwembad.

➌ BSI OXY POOL & SPA
 Nog zo’n reddende engel: dit pro-

duct brengt zuurstof in het water. 
Dit is een chloorvrije “schokbehan-
deling” voor het vernietigen van 
organische verontreiniging. BSI Oxy 
Pool & Spa “verbrandt met zuur-
stof” de vervuiling zodat er geen 
slecht ruikende en irriterende chlo-
ramines gevormd worden.  Dit pro-
duct kan chloor nooit vervangen, 
maar het chloorverbruik vermin-
dert wel met de helft, het gehalte 
actieve vrije chloor blijft langer 
aanwezig. BSI Oxy Pool & Spa is 
pH-neutraal, volkomen veilig voor 
gekleurde vinylbaden en compati-
bel met alle andere zwembadpro-
ducten. Tevens een ideaal product 
voor gebruik in spa’s.

50 %
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Hoe ga je te werk?
Dit moet je doen zodra de watertempe-
ratuur onder de 15 °C zakt:

➊ Zuig de bodem van het zwembad 
proper en filter 8 uur om het water 
helder te krijgen.

➋ Reinig de filters met BSI Filter Cleaner 
of BSI Sand Filter Cleaner en plaats de 
filters terug.

➌ BSI Winter Proof toedienen, het ideale 
product om het water goed te hou-
den tot in het voorjaar. Dien ook nog 
eens BSI Cristal Clear toe. Ook nog 
een laatste keer HTH Snelwerkend 
Chloor toepassen.

➍ Nadien een uur of 2 filteren en het wa-
ter laten zakken tot 20 cm onder het 
skimmer niveau. Verwijder het water 
ook uit de skimmer en niet-vorstvrij 
opgestelde filters en leidingen.

➎ Het water staat nu een eind onder de 
waterlijn, ideaal om deze te reinigen 
met BSI Waterline Cleaner.

➏ Dek nu het bad af met een niet door-
schijnend dekzeil of folie.

➐ Gebruik een ijsvrijhouder tijdens 
vorstperiodes om het zwembad te 
beschermen tegen dichtvriezen.

HET ZWEMBADWATER LATEN 
OVERWINTEREN DOE JE MET …

… BSI WINTER PROOF!

18 Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Overwinteren

De voordelen van 
overwinteren
✔ Een flinke waterbesparing
✔ Je moet geen vuil leeg bad reinigen
✔ Jouw zwembad is vlugger “zwem-

klaar” na de winter
✔ Gemakkelijk afdekken van het bad 

in het najaar
✔ De wanden van het bad blijven on-

dersteund: geen invallende zwem-
badwanden!



DE 12
MEEST GESTELDE
ZWEMBADVRAGEN

Het is van groot belang dat je het wa-
tervolume van je zwembad kent, zodat 
je de onderhoudsproducten in de juiste 
dosering kan toedienen. Het volume 
wordt uitgedrukt in m3 of in liter, waarbij 
1m3 water gelijk staat aan 1.000 liter. 

ENKELE COURANTE AFMETINGEN:

Hoe bereken ik het 
zwembadvolume?1

Breedte x lengte x gem. diepte = … m3

(Breedte/2) x (lengte/2) x gem. diepte x 3,14 = … m3

Straal x straal x gem. diepte x 3,14 = … m3

ROND ZWEMBAD
Afmetingen Inhoud

Diameter Hoogte Vul-
hoogte Liter

366 cm 76 cm 60 cm 6309
396 cm 76 cm 60 cm 7386
457 cm 84 cm 65 cm 10657
457 cm 107 cm 80 cm 13116

RECHTHOEKIG ZWEMBAD
Afmetingen Inhoud

Lengte Breedte Hoogte Vul-
hoogte Liter

400 cm 211 cm 81 cm 60 cm 5064
404 cm 201 cm 100 cm 80 cm 6496
412 cm 200 cm 122 cm 95 cm 7828
488 cm 244 cm 122 cm 95 cm 11312

OVAAL ZWEMBAD
Afmetingen Inhoud

Lengte Breedte Hoogte Vul-
hoogte Liter

305 cm 200 cm 84 cm 65 cm 3113
427 cm 250 cm 100 cm 80 cm 6704
488 cm 305 cm 107 cm 85 cm 9931
549 cm 274 cm 122 cm 95 cm 11218

21Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

2 Is het gebruik
van chloor veilig?

HTH-chloorproducten zijn absoluut vei-
lig, mits het respecteren van de juiste 
dosering. Chloor wordt uiteindelijk ook 
in ons leidingwater gebruikt, dat perfect 
drinkbaar is. De HTH-chloorproducten 
zijn van de allerhoogste zuiverheid, ge-
test en goedgekeurd door de overheid.

20



Dat kan zeer zeker, dankzij de producten 
BSI Cristal Clear, BSI Micro Floc of BSI Floc 
Socks en BSI Oxy Pool & Spa. Lees er alles 
over op pagina 15 van deze folder. Het 
komt er gewoon op aan om de organi-
sche verontreinigingen met andere pro-
ducten dan chloor te bestrijden. Zo kan 
het chloor zich “wijden” aan zijn kern-
taak, namelijk het vernietigen van algen 
en bacteriën.

Kan het gebruik 
van chloor worden 
beperkt?

3

De zuurtegraad in jouw zwembadwater 
is te laag en daarom is het water zuur. 
Verhoog de pH met BSI pH Up tot die een 
waarde bereikt tussen 7,0 en 7,6.

Bruine roestvlekken 
door oxideren van  
metalen zwembad-
onderdelen?

4
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Dit probleem is duidelijk terug te voeren 
tot een te lage alkaliniteit (buffering), dat 
is de totale hoeveelheid aan opgeloste 
mineralen. Dit probleem doet zich veel 
voor bij gebruik van regen- of grondwa-
ter. Je kan het wel perfect oplossen met 
BSI Alkalinity Up, een product dat de 
alkaliniteit verhoogt. Nadien blijft de pH 
veel stabieler.

De pH is snel te 
hoog of te laag, 
hoe krijg ik die 
makkelijk juist?

5
Er is een sterke concentratie van kalk in 
het water. Regel de pH tussen 7,0 en 7,6, 
doorgaans zal je BSI pH Down nodig heb-
ben. Nadien het water behandelen met 
BSI Calc Free en de onzuiverheden goed 
laten uitvlokken met BSI Micro Floc of Floc 
Socks. De ruwe randen kan je pas reinigen 
als het bad leeg is. Bij het opnieuw vullen 
de hardheid controleren en BSI Calc Free 
toevoegen.

Troebel, witachtig 
water met ruwe 
zwembadranden?

6
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Onaangename 
chloorgeur en 
water dat ogen
en huid irriteert?

7
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Oeps, da’s een moeilijke! Je hebt te 
veel chloramines en een te laag gehal-
te aan vrij chloor. Je moet de volgende 
stappen uitvoeren:
➊ Regel de pH tussen 7,0 en 7,6 met 

BSI pH Up of BSI pH Down.

➋ Bepaal met de BSI Test Strips het 
totaal en het vrij chloorgehalte. Als 
het verschil tussen die 2 groter is 
dan 0,5 ppm, dan is het chloramine-
gehalte te hoog.

➌ Voer eerst een be-
handeling uit met 
BSI Oxy Pool & Spa.

➍ Voer daarna een 
schokbehandeling 
uit met HTH Snel-
werkend Chloor.

➎ Controleer na en-
kele uren het vrij chloorgehalte en 
hou het tussen 1 en  1,5 ppm (in-
dien dit te hoog zit, een deel van 
het water verversen).

➏ Zuig de neerslag op de zwembad-
bodem weg en filter het water dub-
bel zo lang als gewoonlijk.

Toch geïrriteerde 
ogen & huid maar 
geen chloorgeur?

8
Ach, je hebt te goed je 
best gedaan. De concen-
tratie aan vrij chloor is 
te hoog. Controleer het 
gehalte aan vrij chloor 
met de BSI Test Strips en 
verminder of stop de do-
sering van chloor tot een 
gehalte wordt behaald tussen 0,6 en 
1,5 ppm. Desnoods een deel van het 
water vervangen.

Het zwembad-
water werd niet 
opgevolgd en is 
groen geworden?

9
Je hoeft het zwembad 
niet te laten leeglopen. 
Kijk even op pagina 13 
van deze folder hoe je 
dat probleem het best 
oplost. Met een gerichte 
”schokbehandeling” zet je 
die scheve situatie weer 
recht.

25Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Naast verwarmingsmatten of warm-
tepomp is er ook een makkelijke, ef-
ficiënte en energiezuinige oplossing. 
Dek het zwembad ‘s nachts af, zo hou 
je de warmte in het zwembadwater 
tijdens de frissere nachten. Boven-
dien vermijd je op deze manier extra 
organische vervuiling.

26 27Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Probeer de volgende oplossing in 4 stappen:
➊ Zorg voor een goed geregelde pH tussen 7,0 en 7,6.
➋ Voer een schokbehandeling uit met HTH Snelwerkend Chloor.
➌ Gebruik nadien BSI Micro Floc of Floc Socks, daardoor gaan de 

ijzerdeeltjes neerslaan op de bodem van het bad. Daarna die deel-
tjes opzuigen. Zorg ervoor dat de opgezogen deeltjes niet in de 
filterinstallatie geraken, maar afgeleid worden naar de riolering.

➍ Nadien controleren of de pH tussen 7,0 en 7,6 staat.

Ik heb mijn zwembad gevuld 
met grondwater dat heel veel 
ijzer bevat. Wat doe ik tegen 
dat bruinachtige water?

10 De pH wijzigt nauwe-
lijks ondanks het toe-
voegen van BSI pH Up 
of pH Down. Wat nu?

 11
Wellicht gebruik je al enkele jaren 
hetzelfde water. Door productresten 
wordt de pH-aanpassing belemmerd. 
Het is aangewezen 1/3 van het water 
te vervangen. 

Zelfs in volle zomer 
vinden de kinderen 
het zwembadwater 
te koud, hoe is dit 
op te lossen?

12



Accessoires

VUILZUIGERKIT

HANDSCHUUR-
BORSTEL

HANDSCHUUR-
SPONS

TELESCOPISCHE STEEL 3 M
uitschuifbare steel voor montage op:

DRIJVENDE SLANG

2928

SCHEPNET
Degelijk schepnet,

incl. 5 aluminium steel-
stukken, lengte 140 cm

VLOTTER, MINI-VLOTTER & 
VLOTTER MÉT THERMOMETER

Drijvende plastic behuizing voor chloortabletten
van 200 g (grote vlotter) / 20 g (mini vlotter)

PATROONFILTERS TYPE A, B, H, S1, 3, 6
Voor de meest courante  filters

THERMOMETER
KIDS

Kikker, goudvis, walvis
of eendje

THERMOMETER
26 CM

REPARATIEKIT VOOR
LINER & PLONSBAD

VOETBADJE
Zorgt ervoor dat er minder 

vuil in het zwembad 
terechtkomt.

BODEMSCHEPNET
DE LUXE

WAND- EN WATERLIJN 
BORSTEL

BASIS VUILZUIGER BODEMZUIGER

ONDERHOUDSKIT
Onderhoudsset voor

het reinigen en onder-
houden van uw zwembad

OPLAADBARE DRAADLOZE BODEMZUIGER
Verwijdert eenvoudig vuil en zand van de bodem

en wanden. Draadloos en draagbaar
Met bijgeleverde telescopische steel

Kit met steel, aanzuigslang voor filter en
koppelstukken. Past op de  filtersystemen

van de meeste merken

ZEOLIET FILTERSUBSTRAAT

Superieure filterresultaten!
Voordelen in vergelijking met zand:
➤ het chloorverbruik vermindert met 50 %
➤ kleinere vuildeeltjes worden gefilterd
➤ het water wordt duidelijk helderder
➤ er is minder chloorgeur en oogirritatie
➤ 50 % minder back-washen
➤	volume 15 kg Zeoliet Super
 = volume 30 kg zand



3130

AQUA PUR START KIT

Complete set om een nieuw ge-
vulde spa in gebruik te nemen
➤ Bevat: 2 x 1l BSI Aqua Pur 5 in 1,
 1 kg HTH  chloorbriquetten 7 g,
 1 l BSI pH Down, 1 BSI pH + Cl 

Test Kit, 250 ml BSI essentiële 
olie, 1 gebruiksaanwijzing

30

BSI AQUA PUR 5 IN 1
Zorgt voor kraakhelder en zacht water
✔ Voorkomt kalkafzetting, slijm aan 

randen en bacterie-ophopingen
✔ Voorkomt schommelingen
✔ Helpt de filter het vuil tegen te hou-

den waardoor het chloorgebruik met 
50 % vermindert

Dosering: telkens bij vullen vers water 
250 ml, dan 2-wekelijks 100 ml (daags 
na toepassing de filter mooi uitspoelen)
 

BSI AQUA PUR SCHUIMVERWIJDERAAR
Verhindert schuimvorming

ASSORTIMENT BSI ESSENTIËLE OLIËN
Essentiële oliën hebben een sterke geur 
en bewezen therapeutisch nut bij lichte 
aandoeningen zoals verkoudheden en 
hoofdpijn. Dankzij het ontspannende ef-
fect verzekeren ze een goede nachtrust. 
        Verkrijgbaar in

volgende geuren:
✔ Lavendel
✔ Eucalyptus
✔ IJsmunt
✔ Rozentuin
✔ Appelbloesem
✔ Heidebloem

Gebruik biociden veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Aqua Pur voor spa & hottub

Enkele specifiek 
ontwikkelde
producten
Voor spa- en hottubwater kan je ook 
de BSI-zwembadproducten gebruiken. 
BSI ontwikkelde echter ook nog enkele 
aanvullende producten voor het ge-
bruik en onderhoud van spa & hottub.

HET ZWEMBADWATER LATEN 
OVERWINTEREN DOE JE MET …



Bio Services International
Jagershoek 13, B - 8570 Vichte – België
tel.: 056 77 24 34 - fax: 056 77 24 35

info@bsi-products.com
www.bsi-products.com - www.bsi-pool.com

BSIfolPoolNL_600044
Ref. 600044

Voor een
BSI-verdeler in

uw buurt, kijk op 

www.bsi-products.com

WACHT NIET EN REGISTREER METEEN! 

HET HELE JAAR TUINTIPS EN PROMOTIES? 
Dat kan! Surf naar
bsi-products.com/nl_nl/registreer
en registreer u meteen.
Geniet van leuke voordelen!

 Handig tuin-en zwembadadvies:

op maat én op het juiste moment

 Tips en tricks voor de beste resultaten

 Hoe tuin-en zwembadproblemen voorkomen?

 Interessante aanbiedingen
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