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pH-reglering

Art.nr
0802003 pH-plus, granulat 3 kg. 

pH-plus (natriumkarbonat), höjer vattnets pH-värde.

0811003 pH-minus, granulat 3 kg
pH-minus (natriumbisulfat) sänker vattnets pH-värde.

0810010 pH-Minus, flytande svavelsyra 15%, 10 kg dunk

Kemikalier pool
Det är viktigt att hålla poolen ren och fin, vilket är enkelt 
för den som har rätt utrustning och hjälpmedel. För att du 
som poolägare på ett enkelt sätt alltid skall kunna ha ett
gnistrande klart poolvatten har Pahlén tagit fram ett 
komplett sortiment av poolkemikalier. 

Poolvattnet skall vara fritt från all smuts, såväl synlig som 
osynlig. Den synliga smutsen avlägsnas huvudsakligen via 
poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier, 
som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, 
utan också alger och mikroorganismer av olika slag som 
sprids till poolen. Dessa bekämpas och kontrolleras med 
hjälp av kemisk rening.

Läs mer i vår separata broschyr Poolguiden.

Desinfektion

Art.nr
0402003 Kalciumklor dagsklor, 70%, tabletter 20 g, 3 kg

Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera 
poolvatten.

0401003 Kalciumklor chockklor, 70%, granulat 3 kg
Chockklor är samma preparat som dagsklor men 
i granulerad form.

0401040 Kalciumklor chockklor, 70%, granulat 40 kg
Chockklor är samma preparat som dagsklor men 
i granulerad form.

0507003 Veckoklor, multiklor, 87%, tabletter 200g, 3 kg
Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanur-
syra s.k. veckoklor. Klortabletterna placeras i brädd-
avloppet eller i en dispenser. Multiklor innehåller även 
flockningsmedel och algmedel.

0580005 Brom, tabletter, 20 g, 5 kg
Bromtabletter doseras i bräddavlopp, via dispenser eller 
brominator, ett speciellt tryckkärl för kontinuerlig dosering 
av bromlösning till poolvattnet. 

0586012 Klor flytande, Natriumhypoklorit ≤15%, Stabiliserat, 
12 kg dunk

0586024 Klor flytande, Natriumhypoklorit ≤15%, Stabiliserat,
24 kg dunk

Testinstrument och poolvård

Det är viktigt att hålla poolen ren och fin, vilket är enkelt för den som har rätt 
utrustning och hjälpmedel.

Algbekämpning

Art.nr
0610001 Algmedel, 1 l

Algmedel är ett högeffektivt algbekämpningsmedel som 
motverkar uppkomst av alger.

Flockning

Art.nr
0901001 Flockningmedel, 1 l

Flockningsmedel i flytande form hälls direkt i poolen.

0908001 Flockningsmedel tabletter, 1 kg
Tabletterna placeras i bräddavloppets silkorg.

Rengöring

Art.nr
1331001 Rengöringsmedel, 1 l

För rengöring av vattenlinjen.


