
 
 
Wat moet er gebeuren zodat er geen schade aan uw zwembad komt 
en het zwembad water helder blijft voor het nieuwe zwemseizoen? 
 
Er zijn 2 mogelijkheden voor uw zwembad in de winter. 
 
1) Laat  het zwembad in bedrijf en zorg dat er een afdekking op het  
zwembad zit. Filter dagelijks ongeveer 1 uur a 2 uur. Hoe kouder het 
water hoe minder kans op algenvorming.  Zorg dat de pomp en filter niet 
kunnen bevriezen met een kacheltje met thermostaat dat de temp boven 
0 graden houdt. Mocht het streng vriezen kan je overwegen  die paar 
dagen de pomp continu aan te zetten zodat  de leidingen en skimmer 
niet dicht vriezen. Houdt het zwembad goed in de gaten.  
Eventuele warmtepomp afkoppelen en water eruit laten en de 
warmtepomp afdekken. 
 
2) 
Zorg dat het zwembad water helder en schoon is voordat er een 
afdekking geplaatst wordt. Verwijder al het vuil van de bodem met de 
zuiger, maak de waterrand schoon. Spoel de zandfilter zeker 5 minuten 
terug (backwash / Ruckspulen) 
Voeg  Chloorshock toe 100 a 150 gram per 10m3 water. Laat de pomp 6 
uur draaien. ledig vervolgens uw zwembad tot onder de inspuiters en 
skimmers, voeg per 10m3, 300ml wintermiddel toe. Herhaal dit in de 



maand februari (dezelfde hoeveel wintermiddel). Lees op de verpakking 
de dosering,.  
Dit product zorgt ervoor dat algen,  kalk en vuil afzetting geen kans 
krijgen.   
 
Niet toevoegen bij grondwater. Zorg dat uw leidingen geledigd zijn, 
zandfilter met leegloopventiel openzetten. En pomp afkoppelen en 
vorstvrij wegzetten met water in de pomp zodat rubbers niet kunnen 
uitdrogen. Draai de manometer van de zandfilter leg deze eveneens op 
een vorstvrije plaats.  
 
Tip laat de pomp 2 x per maand 30 sec. 
draaien zodat deze niet kan oxideren door 
hoge luchtvochtigheid  en hierdoor vast gaat 
zitten.  
 
Verwijder de PH en Redox electrode en zet deze in 
bewaarvloeistof KCL   (vorstvrij) 
 
Plaats in de inspuiters de winterstoppen. Zorg dat de 
leidingen leeg zijn die boven de vorstgrens liggen. 
Plaats een Gizmo vorstbescherming in de skimmer.  

Plaats ijsbrekers in het zwembad deze plaats je 
diagonaal over het zwembad, bij alle zwembaden is dit aan te raden. 
Plaats daarna de winterafdekking.   

Koppel de warmtepomp en solarpanelen af en zorg dat al het water eruit 
is. Warmtepomp beetje kantelen zodat al het water eruit loopt. Zet de 
robotzuiger vorstvrije weg en geheel schoon Controleer tussentijds het 
waterniveau. (regenwater) zodat zwembad niet kan overlopen.  En 
leidingen niet kunnen bevriezen.  

Hoog grondwater: 

In gebieden met een zeer hoge grondwater stand is het aan te raden het 
zwembad niet leeg te maken en bij strenge vorst gewoon in bedrijf te 
laten. Zorg dat de pomp/zandfilter niet kan bevriezen en een afdekking 
over het zwembad waardoor er stilstaande lucht tussen het water en zeil 
is. Dit zorgt voor isolatie en kan het water niet bevriezen.  

Vier seizoenenafdekking en sneeuw. Bij sneeuwval dient dit verwijderd 
te worden van de 4 seizoenen of plaatsen van stut of opblaasbare stut. 



Aquasilver assortiment afdekkingen: 

Epervier: online winkel 

 

 

 

 

 

Op maat 

vervaardigde winterafdekking van zeer licht materiaal en wordt over 
zwembad gespannen.  Inclusief bevestigingen.  Levertijd 2 a 3 weken 
opmaat vervaardigd. Bekijk onze aanbiedingen online. 

Protectafdekking: 

Speciaal ontwikkeld voor onze Ovale, Ronde en Achtvorm staalwand 
zwembaden. Deze wordt in de bovenprofiel geplaatst. Met dompelpomp 
kan het regen water verwijderd worden als het zwembad dreigt over te 
lopen.  

 

 

 

 

 

 

 



Rolafdekking 4 seizoenen kindvriendelijke afdekking Tip: 

Zeer fraai vervaardigd met de buizen aan de onderzijde zodat er geen 
vuil blijft liggen op de afdekking.  Voldoet aan de strengste norm.  

Hoogwaardig vezel folie rolafdekking. Speciaal ontwikkeld, om de 130cm 
aluminium buizen voor grote overspanning. Wordt 20cm overmaat 
geleverd. Met hand-oproller, leverbaar op maat. Met uitsparingen / 
romeinse trap mogelijk.  Zie bovenstaande 3e foto 

PEB afdekking: 
Groenzeil, dubbel geweven en versterkt, bovenkant groen onderkant 
zwart om licht niet door te laten ter voorkoming van algengroei. Afdek 
zeil wordt tussen de 60 en 80 cm groter geleverd.  
 
 
 
 
Voordelen 4 seizoenen veiligheid afdekking  
Calypso, Mambo en CBE. 
 

• Zwembadwater bevriest niet  
• Zwembad hoeft niet leeg gemaakt te worden 
• Water blijft mooi schoon en geen algen in zwembad 
• Veilig voor kleine kinderen en dieren 

 
Benodigdheden: 
 
Overwinteringsmiddel   
Ferafloc (tegen vlekkenvorming  door 
metalen in het water 
Algenmiddel        
Chloorshock 100 a 150 gram per 10m3  
Bewaarvloeistof voor (PH en RX (Orp) 
electroden 
Skimmer vorstbeveiliging Gismo 
Vorstbescherming zwembad ijsbrekers 
 
 
 
 
 
 



 
TIP: 
 
Zorg bij het toevoegen van chloorgranulaat dat dit volledig is opgelost in 
warm water en voeg dit dan toe aan het zwemwater. Zet de 
zandfilter/pomp in bedrijf voor 4 tot 6 uur laten circuleren.  
LETOP: Chloorgranulaatkorrels die op de bodem komen kunnen de 
Liner (Folie) aantasten en witte vlekken veroorzaken.  
LETOP: Bij overdosering kan de folie beschadigen, uitbijten en plooien 
ontstaan doordat de weekmaker dan kan oplossen in de folie.  Dit valt 
buiten de garantie. 
 
Zandfilter kan gereinigd worden met Aquafiltre, dit is tegen kalk aanlag 
en vervuiling te verwijderen. 
Voor vragen kan u mailen naar aquasilverinfo@gmail.com 
Online winkel chemie klik hier 
 
 

  

Copyright Aquasilver VOF,  al meer dan 16 jaar het vertrouwd adres voor 
zwembad materialen 
 



 


