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Saniklar Pool startpakke
UDSOLGT

Normalpris 550,-
SPAR 51,-

Nu 499,- inkl. moms
399,- ekskl. moms

I denne pakke får du alt hvad der er nødvendigt til at holde sundt og klart badevand i din pool i haven.

Pakken indeholder:

HTH Klorgranular 1 kg
Dette er det mest anvendte produkt til at sikre rent badevand i både offentlige swimmingpools og private havepools.
Produktet er baseret på calciumhypochlorit (ustabiliseret klor) og er let opløseligt - det danner derfor ikke klorlås i din pool.
Klorgranulatet er produceret i USA og er drikkevandsgodkendt. Dette er derfor din sikkerhed for, at kloren er af den fineste
og reneste kvalitet.
Sørg for altid at have mellem 1-3 mg/l HTH-klor og en pH-værdi mellem 7,0-7,4 i din pool. Så vil du altid have flot, krystalklart
poolvand.
HTH granulat kan bruges i alle typer pools - både til daglig brug og til den periodevise kloring.

Saniklar pH-minus 3 kg
Dette produkt anvendes til at sænke poolvandets pH-værdi. 
Skal man have det perfekte poolvand, kræver det en værdi mellem 7,0 - 7,4. Har man en for lav værdi ødelægger vandet
poolens metaldele, og en for høj pH værdi kan lave kalkudfældninger samt uklart og hvidt vand.
Holder man de anbefalede værdier er vandet svagt basisk, og man får den optimale virkning af kloren.

Saniklar Super Blue
Super Blue desinficerer og bruges sammen med klorgranulat i poolen. Produktet tilsættes for at opnå en forstærket
desinfektion og for at mindske risikoen for grønt vand/alger.
Det kan benyttes som et alternativ til klor i den forebyggende vandpleje eller sammen med for ekstra sundt og klart
badevand. Super Blue forbedrer også poolvandets mikrobiologiske kvalitet.
Kan benyttes sammen med alle desinfektionsmidler, undtagen Baquacil PHMB.

Saniklar tablettester Klor/pH
DPD tester fra Saniklar, er en tablettester, der kan måle klorværdi, brom samt pH-værdi i din pool.
Testeren er meget nem at gå til. Låget tages af og derefter fyldes testeren med vand fra poolen. Herefter tilsættes en tablet,
og testeren rystes godt. Værdierne kan nu aflæses.
OBS: Testeren kan ikke måle alkalinitet i poolvandet. Her anbefales Smarttesteren eller teststrips.
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