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ONMISBAAR : DE PH-WAARDE AANPASSEN
De aanpassing van de pH is de eerste stap om een evenwichtig water te krijgen dat het beste zwemcomfort mogelijk maakt. 
Het handhaven van de pH-waarde tussen 7,0 en 7,4 * is de essentiële basis voor het onderhoud van het zwembadwater. 
Als de pH buiten het aanbevolen gebied is, wordt zwemmen minder comfortabel en worden de volgende stadia van 
waterbehandeling minder effectief. De pH-waarde moet ten minste een keer per week gecontroleerd worden en, indien 
nodig, aangepast.

* 7,4-7,6 bij waterbehandeling met broom

pH-Minus 

pH-Plus

Granulaat ter verhoging van een pH-waarde onder 7,0. 

Granulaat ter verlaging van een pH-waarde boven 7,4.

DESINFECTIE
Naast de aanpassing van de pH, is desinfectie is een essentiële stap in de behandeling van
zwembadwater. Zonder toevoeging van ontsmettingsmiddel wordt het water snel troebel en lelijk. Het hygiëne-niveau van het 
bad is dan onvoldoende en zwemmen wordt afgeraden. Er bestaan drie manieren van desinfectie: met chloor, of werkwijzen 
zonder chloor zoals broom of actieve zuurstof.

Chlorilong® 250

Chlorifix

Chloriliquide C - Niet-gestabiliseerd chloor (natriumhypochloriet)

Chloor in tabletvorm (250gr) langzaam oplosbaar  voor permanente desinfectie. 
Langzame en gestage ontbinding (A.P.O.™ technologie).

Microkorrels voor shock behandeling in het geval van problemen met de kwaliteit van 
het water. Intensieve en snelle chloor toevoeging. Minder stof dankzij de vorm van de 
microkorrels.

Vloeibaar concentraat op basis van niet gestabiliseerd chloor voor permanente 
desinfectie. Ideaal voor automatische doseersystemen. Voorkomt de vorming van 
kalkaanslag aan het inspuitsysteem.
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DESINFECTIE

ALGENBESTRIJDING

Multifunctionele chloor in tabletvorm (300 g) voor een desinfectie in twee fasen: 
Shock behandeling voor de zandfilter en permanente desinfectie van het zwembad.
Voor een superieure kwaliteit van het water dankzij een unieke samenstelling.

VOORDELEN 

1   Gepatenteerde bi-layer tabletten voor een multifunctionele behandeling

2   Geïntegreerde functie voor de ontsmetting van de filter

3   Oplossing van de tablet in twee stappen. 1: desinfectie van de filter.  2: desinfectie van het water

4   Veroorzaak geen neerslag of verstoppingen in de filter

5   Gestabiliseerd product: vermindert de afbraak van chloor door UV

Varitab® - Zonder kopersulfaat = geen vlekken

BAYROL heeft veel producten ontwikkeld die een nog efficiëntere, gemakkelijkere en volledigere manier van water 
desinfectie garanderen. Deze multi-actie producten dekken meerdere stappen van waterbehandeling. Dit is het geval 
voor de Varitab® die de filter ontsmet en dankzij het geïntegreerde Complete & Easy de vorming van algen voorkomt.

Surchlor

Desalgine®

De BAYROL formules voor algen-preventie hebben een breed werkingsspectrum en zijn efficiënt tegen 
alle algensoorten. Ze zijn zeer geconcentreerd en dus zeer effectief, zelfs bij lage dosering. De Desalgine® 
producten bevatten geen chloor en geen zware metalen (zoals kopersulfaat).

Geconcentreerde vloeibare algicide om de ontwikkeling en verspreiding 
van algen te voorkomen. Geïntegreerde waterverhelderingseffect.

Geconcentreerd vloeistof voor de algenbestrijding.

VOORDELEN

1    Zeer geconcentreerd: langdurig effect tegen algen

2    Waterverhelderingseffect

3    Bevat geen metalen (koper ...)

4    Veilig voor de bekleding
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VLOKKING

Superklar

Zorgt voor kristalhelder water. Het houdt zeer fijne deeltjes in suspensie vast in de zandfilter en voorkomt dat ze terugkeren 
haar het zwembad. Deze deeltjes worden tijdens de backwash uit de filter verwijderd. Voor zwembaden die uitgerust zijn met 
filterkaarsen biedt BAYROL een alternatief.

Vlokkingskaarsen voor zandfilters ter 
preventie en eliminatie van vertroebelende 
stofdeeltjes in het water. Gepatenteerde 
formule voor langdurige werking. 
Verwijdering van metalen en fosfaten.

VOORDELEN

1   Voorverpakte kaarsen, gemakkelijk te 

gebruiken

2   Traag oplossend voor een langdurige 

werking en kristalheldere water

3   Bij regelmatig gebruik, zorgt voor een 

besparing op ontsmettingsmiddelen

4   Verwijdert verkleuringen veroorzaakt 

door koper en ijzer en voorkomt het 

ontstaan van vlekken.

5   Houdt de verspreiding van algen tegen

Superflock Plus 

Vloeibaar concentraat voor een snel verhelderend effect. Speciaal voor filterkaarsen. 
Handig in gebruik, makkelijk te doseren.

Niet contractuele foto’s. Meer informatie op www.bayrol.com. • Gevaarlijk. - Houd u aan de voorzorgsmaatregelen. 
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Niet contractuele foto’s. Meer informatie op www.bayrol.com. • Gevaarlijk. - Houd u aan de voorzorgsmaatregelen. 
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Calcinex®

Filterclean Tab

Filter behandeling 

Decalcit Filtre

Preventie van kalkneerslag

Het onderhoud van een zwembad vereist ook aanvullende producten zoals reinigingsmiddelen, middelen tegen 
kalkaanslag of overwinteringsproducten.

Gepatenteerde tabletten van 200 g. Zeer krachtig desinfectiemiddel voor de zandfilter.
Vergemakkelijkt de waterbehandeling en verbetert de kwaliteit van het water.

Gepatenteerde tabletten van 200 g. Zeer krachtig desinfectiemiddel voor de zandfilter.
Vergemakkelijkt de waterbehandeling en verbetert de kwaliteit van het water.

Zuur granulaat, snel oplossend. Krachtige ontkalking voor alle soorten filters. 
Verbetert de filtratie. Gebruik: elk seizoen bij het opstarten en bij overwintering.

AANVULLENDE PRODUCTEN
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Bayrol
HET AANBOD VOOR PRIVÉ-ZWEMBADEN

BAYROL is speciaal ontworpen voor zwembaden met grote volumes 
water, uitgerust met een filtratiesysteem. De producten worden in de 
skimmer gedoseerd of rechtstreeks in het zwembad.

Om de gebruiker makkelijk toegang te verlenen aan curatieve 
producten, heeft BAYROL besloten om  in één enkele categorie 
alle producten te groeperen waarmee snel een oplossing kan 
geboden worden bij problemen met de kwaliteit van het water: 
troebel of groen water, instabiele pH waarde... 

Dit omvat onder andere producten voor shockbehandeling 
zoals Chlorifix, Chloriklar®,... 

Probleem Oplossing

Een gewoon gedesinfecteerd water voldoet niet. Pooleigenaars 
verwachten een water van goede kwaliteit, kristalhelder en 
aangenaam. Zij willen comfort in het gebruik van producten, 
een eenvoudige behandeling, en stellen op prijs een water dat 
makkelijker te onderhouden valt. Dit is de reden waarom BAYROL 
volgende producten verzamelt in de categorie Comfort:
• De desinfectie “Plus” zoals de multifunctionele Varitab®, een 

twee-lagen chloortablet
•  De strijd tegen algen met  Desalgine® of 

Desalgine® Jet
•  Flocculatie door middel van Superflock Plus

Comfort

Omdat het minimalistisch onderhoud van 
het zwembadwater steunt op drie onmisbare 
producten, verzamelt BAYROL in deze categorie 
de producten die van essentieel belang zijn om 
het water op reguliere basis te behandelen:
•  pH-regeling met pH-Minus of pH-Plus
•  Permanente desinfectie met traag 

oplossend chloor in tabletvorm 
(Chlorilong®)

•  Eenvoudige water-analyse door middel van 
test strips

Onmisbaar

Gevaarlijk. - Houd u aan de voorzorgsmaatregelen. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Bayrol

• Bayrol kiest altijd voor materialen van de hoogste kwaliteit om uw veiligheid en 
comfort te garanderen

• Breed assortiment van producten voor de meest complete waterbehandeling
• Duidelijke en handige onderhoudsbrochures om een optimaal resultaat van uw 

producten te bekomen

WAAROM PPG KIEST VOOR….


