
Hvis du sørger for altid at have mellem 1-3 mg/l HTH-klor og en pH-værdi mellem  
7,0-7,4 i din swimmingpool, vil du altid have krystalklart poolvand 

 
Brugervejledning pH Minus 
MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER 
MÅ ALDRIG OPLØSES FØR TILSÆTNING 
 
Perfekt poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 - 7,4. For høj pH gør vandet tåget eller mælket 
med en dårlig klorvirkning. Inden for pH-området 7,0 - 7,4 er vandet svagt basisk og her får man en 
god nyttevirkning af klortilsætningen.  

1. pH-værdien måles med pooltesteren. Er pH-værdien over 7,5 tilsættes 150 g = 1 dl pH-
Minus pr. 10 m³ vand. 

2. Spred den anbefalede doseringsmængde ud over den størst mulige overflade, med fokus på 
poolens dybe område for at undgå risiko for blegning af lineren. Cirkulationspumpen skal 
køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 15 min. kan virkningen kontrolleres ved en ny pH-
måling.  

3. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion Ph Minus indtil pH-
værdien ligger mellem 7,0 - 7,4.  

 
Brugervejledning HTH Granular 
MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER 
 
HTH Granular er et ustabiliseret, let opløseligt granulat, som kan anvendes i alle typer pools både til 
den daglige kloring og til periodevis chokkloring 

1. Mål først vandets pH-tal med pooltesteren og juster hvis, nødvendigt, til pH 7,0-7,4 (Hvis pH 
ikke er justeret ind vil kloren ikke virke optimalt) 

2. Tilsæt daglig (bedst aften) 100 g = 1 dl = 1 kop hth Granular pr. 25 m3 vand 
3. Tilsætning: Den mængde hth Granular der ønskes tilsat hældes op i en ren plastspand og 

opløses i rent vand (evt. poolvand) under forsigtig omrøring. Opløsningen hældes i poolen 
foran indløbsdyserne. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 15 
min. kan virkningen kontrolleres ved en ny klormåling 

4. Ved nyfyldning eller sæsonopstart chokklores ved at tilsætte 300 g = 3 dl HTH Granular pr. 
25 m3 

5. HTH Granular er et aktivt poolprodukt som efter tilsætning hæver vandets pH-tal, som 
derefter skal reguleres ned med pH-MINUS 

6. Mål jævnligt poolens klortal med pooltesteren og hold niveauet på 1-3 mg/l  
 
ADVARSEL!  
Spild aldrig vand på produktet. Hvis produktet kommer i kontakt med små mængder vand kan det 
reagere voldsomt. 

• Brug det medfølgende målebæger til dosering af produktet. Anvend aldrig målebægeret til 
andre formål. Læg målebægeret tilbage i emballagen, med sikkerhed for at det er 
fuldstændigt tørt.  

• Tilsæt aldrig produktet samtidig med at badende opholder sig i vandet.  

• Produktet skal opbevares i et tørt og velventileret rum ved max. 35°C 
 
Tips! Se www.saniklar.dk hvis du har vandproblemer i poolen. Før produktet anvendes, skal du 
gennemlæse alle instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne. 


