
Kemikalier och 
skyddsutrustningar 
En balanserad bassäng



Produkter

HTH Granulat 1 kg
HTH Granulat 10 kg
HTH Granulat 40 kg 
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Kemikalier
Enwa Bad & Spa levererar ett komplett utbud av 
specialproducerade kemikalier till offentliga pooler 
och spa.

Vi levererar alla klorprodukter, 
herdingmedel, pH-reglering och 
klorfria desinfektionsmedel.

Alla kemikalier levereras med 
detaljerade bruksanvisningar och 
i användarvänliga förpackningar.

Använd alltid skyddsutrustning 
vid hantering av kemikalier 
och följ alltid strikt säkerhets- 
och dosinformationen på 
förpackningen.

HTH & Saniklar ostabiliserat klor
Ostabiliserat klor eller kalciumhypoklorit, som är den korrekta beteckningen, tillför inte sta-
bilisator (cyanursyra) till poolen, som då inte kan få ett klorlås. Om du använder ostabiliserat 
klor för desinficering av poolen får du flera fördelar 

– du slipper bland annat extra vattenbyte på grund av överstabilisering och får kristallklart 
vatten med hög hygiennivå, hög badkomfort, minskad total tillsats av kemiska substanser till 
vattnet och ingen ackumulering av cyanursyra i vattnet.

HTH GRANULAT 

HTH-klor är världens mest använda produkt för att säkerställa rent badvatten i både privata och offentliga 
swimmingpooler.

HTH-klor är ett lättlösligt klorgranulat baserat på kalciumhypoklorit (ostabiliserat klor), som därför inte skapar 
klorlås i din pool. HTH Granulat tillverkas i USA, och är godkänt för användning med dricksvatten, vilket är din 
garanti för att kloren är av högsta kvalitet.

Om du ser till att alltid ha mellan 1–3 mg/l HTH-klor och ett pH-värde på mellan 7,0–7,4 i din swimmingpool, 
så kommer du alltid att ha kristallklart poolvatten.

HTH Granulat kan användas i alla slags swimmingpooler – både till daglig klorering till tillfällig chockklorering.
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Saniklar/HTH Tempo Stick är ett modernt desinfektionsmedel för kontinuerlig dosering av 
klor till poolen.

Saniklar/HTH Tempo Stick är HTH Granulat som är sammanpressat till en stav, klädd med 
plast på sidorna och med öppningar i ändarna. Plasthöljet ska inte tas bort, eftersom det 
säkerställer en jämn tillförsel av desinfektionsmedel till poolen.

Saniklar/HTH Tempo Stick ska placeras i en Tempo Stick Dispenser i skimmern, eller i en 
Tempo Stick Dispenser i teknikrummet.

Om du ser till att alltid ha mellan 1–3 mg/l HTH-klor och ett pH-värde på mellan 7,0–7,4 i din 
swimmingpool, så kommer du alltid att ha kristallklart poolvatten.

Saniklar Day Tabs är en 7-grams klortablett baserad på kalciumhypoklorit (ostabiliserat klor), 
som därför inte skapar klorlås i din pool. Saniklar Day Tabs är tabletter som tillverkas av HTH 
Granulat. De tillverkas i USA, och är godkända för användning med dricksvatten, vilket är din 
garanti för att kloren är av högsta kvalitet.

HTH-klor är världens mest använda produkt för att säkerställa rent badvatten i både privata 
och offentliga swimmingpooler.

Om du ser till att alltid ha mellan 1–3 mg/l HTH-klor och ett pH-värde på mellan 7,0–7,4 i din 
swimmingpool, så kommer du alltid att ha kristallklart poolvatten.

Saniklar Day Tabs ska placeras i poolens skimmerkorg och kan användas i alla slags swim-
mingpooler – både till daglig klorering och till tillfällig chockklorering.

Produkter

Saniklar/HTH Tempo Stick 4,5KG

Produkter

Saniklar Day Tabs 2,5 kg
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SANIKLAR/HTH TEMPO STICK SANIKLAR DAY TABS
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Produkter

Saniklar Super Boost Granulat 2,5 kg
Saniklar Super Boost Granulat 5 kg

Produkter

HTH Shock Powder 2 kg
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Saniklar Super Boost Granulat är samma produkt som HTH Granulat.

HTH-klor är världens mest använda produkt för att säkerställa rent badvatten i både privata 
och offentliga swimmingpooler.

Saniklar Super Boost Granulat är ett lättlösligt klorgranulat baserat på kalciumhypoklorit 
(ostabiliserat klor), som därför inte skapar klorlås i din pool. Granulatet tillverkas i USA, och 
är godkänt för användning med dricksvatten, vilket är din garanti för att kloren är av högsta 
kvalitet.

Om du ser till att alltid ha mellan 1–3 mg/l HTH-klor och ett pH-värde på mellan 7,0–7,4 i din 
swimmingpool, så kommer du alltid att ha kristallklart poolvatten.

Saniklar Super Boost Granulat kan användas i alla slags swimmingpooler – både till daglig 
klorering och för tillfällig chockklorering.

SANIKLAR SUPER BOOST GRANULAT

HTH Shock Powder är ett lättlösligt pulver som kan strös på vattenytan. Produkten ska alltså 
inte först lösas upp i vatten. HTH Shock Powder är baserat på kalciumhypoklorit (ostabilise-
rat klor), som därför inte skapar klorlås i din pool. HTH Shock Powder tillverkas i USA, och 
är godkänt för användning med dricksvatten, vilket är din garanti för att kloren är av högsta 
kvalitet.

HTH-klor är världens mest använda produkt för att säkerställa rent badvatten i både privata 
och offentliga swimmingpooler.

Om du ser till att alltid ha mellan 1–3 mg/l HTH-klor och ett pH-värde på mellan 7,0–7,4 i din 
swimmingpool, så kommer du alltid att ha kristallklart poolvatten.

HTH Shock Powder kan användas i alla slags swimmingpooler – både till supersnabb daglig 
klorering och för tillfällig chockklorering.

HTH SHOCK POWDER
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Produkter

HTH Briquettes 7-grams klortablett – 
10 kg
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HTH Briquettes är en 7-grams klortablett baserad på kalciumhypoklorit (ostabiliserat klor), 
som därför inte skapar klorlås i din pool. HTH Briquettes är tabletter som tillverkas av HTH 
Granulat. De tillverkas i USA, och är godkända för användning med dricksvatten, vilket är din 
garanti för att kloren är av högsta kvalitet.

HTH-klor är världens mest använda produkt för att säkerställa rent badvatten i både privata 
och offentliga swimmingpooler.

Om du ser till att alltid ha mellan 1–3 mg/l HTH-klor och ett pH-värde på mellan 7,0–7,4 i din 
swimmingpool, så kommer du alltid att ha kristallklart poolvatten.

HTH Briquettes ska placeras i poolens skimmerkorg och kan användas i alla slags swimming-
pooler – både till daglig klorering och för tillfällig chockklorering.

HTH BRIQUETTES
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Produkter

Saniklar Super Okkerrens – 1 kg

Produkter

Saniklar Winter Clean – 3 ltr

Produkter

Saniklar Super Kleral – 3 ltr

Produkter

Saniklar SuperGel – 1 ltr

1110

Specialprodukter
Med Saniklar specialprodukter får du koncentrerade specialrengöringsmedel som hjälper 
dig att få rent vatten i din pool. Produkterna är utformade för olika syften som bland annat 
att förebygga grönt badvatten, rengöra vattenlinje och sandfilter samt avlägsna flockning av 
små partiklar i vattnet.

SUPER OKKERRENS 
Om det finns järn i det vatten som man fyller i swimmingpoolen (eller spabadet), antingen vid 
första fyllning eller efter retursköljning, kommer järnet att fällas ut som brunaktig ockrabelägg-
ning när det oxideras av kloret.

Dessa beläggningar kan tas bort genom tillsättning av Super Okkerrens.

Viktigt! Kom ihåg att allt klor i vattnet måste vara borttaget innan man tillsätter Super Okkerrens.

SANIKLAR WINTER CLEAN 
Minskar vårförberedelserna till ett minimum. Saniklar Winter Clean är ett modernt konserve-
ringsmedel som – tillsammans med det använda desinfektionsmedlet – säkerställer poolvatt-
nets hygienkvalitet, och motverkar utfällning av kalk och metall på poolens sidor och botten.

SANIKLAR SUPER KLERAL
Saniklar Super Kleral är en modern högeffektiv kombinationsprodukt som minskar risken för 
algangrepp, flockar döda alger och minskar utfällning av kalk och metaller i vattnet.

Saniklar Super Kleral kan användas tillsammans med alla desinfektionsmedel, med undantag 
för BAQUACIL PHMB 2in1.

SANIKLAR SUPERGEL
Saniklar SuperGel är ett effektivt medel för borttagning av envisa beläggningar och smutskanter 
omkring swimmingpoolens vattenlinje.

Gelkonsistensen gör produkten väldigt lämplig för rengöring av lodräta ytor.

Kemikalier och skydutrustningar



Saniklar Winter Clean – 3 ltr

Produkter

Saniklar SunFlock Magic Rolls – 10 
ruller

Produkter

Saniklar Winter Clean – 3 ltr
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SANIKLAR SUNFLOCK MAGIC ROLLS

Ett sandfilter fungerar optimalt när poolvattnet hela tiden tillförs flockningsmedel. Saniklar 
SunFlock Magic Rolls är ett långsamt lösligt flockningsmedel som läggs i skimmerkorgen och 
doseras under några dagar.

Produkten samlar de partiklar i vattnet som är så små att de inte fångas upp i sandfiltret till större 
flockar som fastnar i sandfiltret. Flockarna med partiklar tas enkelt bort från filtret vid backspol-
ning.

Produkten kan användas i alla pooler med glas- eller sandfilter, oavsett om man använder klorhal-
tiga eller klorfria skötselmedel.

SANIKLAR CLEAR WATER 
Saniklar Clear Water är ett flytande flockningsmedel som man använder när man snabbt vill göra poo-
lens vatten klarare.

Produkten fungerar som ”en magnet” som samlar till sig de små partiklarna som svävar i vattnet och gör 
det grått och grumligt. Då bildas större flockar som fastnar i sandfiltret eller faller till botten där de kan 
sugas bort. Flockarna med partiklar tas enkelt bort från filtret vid backspolning.

Produkten kan användas i alla pooler oavsett om man använder klorhaltiga eller klorfria skötselmedel.
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Produkter

Saniklar pH-Plus – 5 kg

Produkter

Saniklar pH-Minus – 3 kg
Saniklar pH-Minus – 9 kg

Produkter

Saniklar AntiChlor – 1,2 kg

Produkter

Saniklar Alka Plus – 5 kg
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Produkter för justering av vattenbalansen
Den viktigaste faktorn för balansering av poolvattnet är ett korrekt justerat pH-värde. Ofta anses pH-vär-
det ha mindre betydelse för att förebygga olika vattenproblem som algtillväxt, hud- och ögonirritation, 
oklart och grumligt vatten.

Korrekt pH-värde är avgörande för effektiv desinficering, flockningsprocess samt effekten av andra vård-
produkter som är utformade för att ge optimal effekt vid neutralt pH-värde (så nära 7,0 som möjligt).

SANIKLAR PH-PLUS 
Saniklar pH-Plus används för att höja vattnets pH-värde.

Perfekt poolvatten kräver ett pH-värde mellan 7,0 och 7,4. För lågt pH-värde gör vattnet aggres-
sivt för poolens metalldelar, och för högt pH kan orsaka kalkutfällningar och att vattnet blir vitt 
och inte längre är klart. För pH-värden mellan 7,0–7,4 är vattnet svagt basiskt, och man får opti-
mal nytta av klortillsatsen.

SANIKLAR PH-MINUS 
Saniklar pH-Minus används för att sänka vattnets pH-värde.

Perfekt poolvatten kräver ett pH-värde mellan 7,0 och 7,4. För lågt pH-värde gör vattnet aggres-
sivt för poolens metalldelar, och för högt pH kan orsaka kalkutfällningar och att vattnet blir vitt 
och inte längre är klart. För pH-värden mellan 7,0–7,4 är vattnet svagt basiskt, och man får opti-
mal nytta av klortillsatsen.

SANIKLAR ANTICHLOR
Saniklar AntiChlor används för att ta bort klor eller brom i vattnet, om man har tillsatt för mycket 
klor/brom.

SANIKLAR ALKA PLUS
Saniklar Alka Up höjer alkaliniteten i ditt poolvatten och hjälper dig att hålla ditt poolvatten i 
balans.
Du måste mäta och eventuellt justera alkaliniteten vid byte av vatten eller vid problem med 
att upprätthålla ett stabilt pH-värde på 7,0–7,4. Det kan gälla efter en period med mycket regn. 
Alkaliniteten ska ligga på 80–120 mg/l.
Alkaliniteten mäts med stickor eller en SmartTest.
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Produkter

Chlorine Stabilizer – 1 kg

Produkter

SpaCare Calcium Up – 1 kg

Produkter

Saniklar Maxi 2500 Duo Pucks 5 kg

Produkter

Saniklar Maxi 2000 Multifunction 1,2 kg
Saniklar Maxi 2000 Multifunction 2,4 kg
Saniklar Maxi 2000 Multifunction 5 kg
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CHLORINE STABILIZER
Chlorine Stabilizer är cyanursyra som granulat, som används för att förhindra solens UV-strålar 
att bryta ner det klor som finns i poolen. Chlorine Stabilizer används enbart i pooler utomhus. 
Optimal effekt av Chlorine Stabilizer får man med ett innehåll på mellan 25–40 mg/l.

CALCIUM UP

Calcium Up används för att höja vattnets kalciumhårdhet för att undvika korrosion.

Genom att använda Calcium Up förebygger du skador på poolen i områden med mjukt vatten.

Använd Testset för kalciumhårdhet eller teststickor för att vara säker på att du mäter vattnets hårdhet 
korrekt – vi rekommenderar en kalciumhårdhet på 200–300 mg/l CaCO3.

Saniklar stabiliserat klor
Stabiliserat klor innehåller cyanursyra. En stabilisator som förhindrar att poolens klor bryts ned av solens 
UV-strålar. I små koncentrationer har det en positiv effekt, men vid höga koncentrationer av cyanursyra 
i vattnet som tillförs genom ensidig användning av klor med stabilisator blir den skyddande effekten så 
hög att kloret förlorar sin effekt. Vattnet överstabiliseras och bildar ett klorlås. Det gör vattnet grönaktigt 
och grumligt samtidigt som hygiennivån sjunker drastiskt.

SANIKLAR MAXI 2500 DUO PUCKS 
Saniklar Maxi 2500 Duo Pucks är en modern flerkomponentstablett som består av en del som 
långsamt löses (vit) och en del som snabbt löses i vatten (blå). Bägge delarna baseras på orga-
niskt klor. Den blå delen av tabletten väger 50 gram, och löses upp inom högst 3 timmar. Därmed 
ökar mängden fritt klor med 1,3 mg/l i 20 m³ poolvatten.

Den vita delen av tabletten är en klassisk Maxi 2000-tablett, som under en vecka avger en under-
hållsdos av klor, flocknings- och algmedel.

SANIKLAR MAXI 2000
Saniklar Maxi 2000 är en långsamt löslig 200 grams klortablett, som under en vecka avger en 
underhållsdos av klor, flocknings- och algmedel.

Vi rekommenderar att man regelbundet kontrollerar bassängens innehåll av cyanursyra och 
späder med rent vatten om cyanursyranivån överstiger 50 mg/l.

Kemikalier och skydutrustningar



Produkter

BAQUACIL Shock – 10 ltr
BAQUACIL Shock – 20 ltr

Produkter

BAQUACIL Check – 3 ltr.

Produkter

BAQUACIL PHMB 2in1 – 3 ltr
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BAQUACIL
Med BAQUACIL-produkterna kan du uppleva det osedvanliga nöjet att bada i en klorfri pool. Om du 
bestämmer dig för att byta från klorskötsel kommer du att uppleva hur lätt det är med BAQUACIL i 
poolen. Om du ska anlägga en ny pool följer du instruktionerna – och njuter!

BAQUACIL SHOCK 
BAQUACIL Shock frigör aktivt syre som bryter ner de organiska ämnen som de badande avger i 
vattnet.

BAQUACIL Shock är en nyckelprodukt för användning i klorfria pooler där BAQUACIL PHMB 2in1 
används till desinficering av vattnet.

BAQUACIL CHECK
BAQUACIL-produkterna säkrar rent badvatten utan användning av klor.

BAQUACIL Check används som aktivator för BAQUACIL PHMB 2in1 och BAQUACIL Shock i klorfria 
pooler för att undvika mikrobiologisk tillväxt och oklart vatten i poolen.

BAQUACIL PHMB 2IN1
BAQUACIL-produkterna säkrar rent badvatten utan användning av klor.

BAQUACIL PHMB 2in1 är ett effektivt klorfritt desinfektionsmedel för att säkerställa att badvatt-
net i poolen är bakteriefritt.

Den bästa effekten får man om man samtidigt använder BAQUACIL Check och BAQUACIL Shock.

Kemikalier och skydutrustningar



Produkter

SpaCare Bromin Tabs – 1 kg
SpaCare Bromin Tabs – 5 kg

Produkter

Saniklar Super Blue – 1 l

Produkter

Saniklar Active Oxygen Tabs 3 in 1 – 5 kg
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Saniklar klorfritt
Om du vill ha en pool utan klorlukt är de här klorfria desinfektionsprodukterna från Saniklar en bra lös-
ning för att skapa god vattenhygien. Oavsett om du har en stor eller liten pool finns det en lösning som 
gör det enkelt att hålla vattnet rent och klart.

SPACARE BROMIN TABS
SpaCare Bromin Tabs används som alternativ till långsamt lösligt klor för att säkerställa vatten-
hygienen i swimmingpooler.

Tabletterna ska tillsättas i en Maxi Tabletthållare/doseringsrör – aldrig direkt i vattnet.

Ska användas med Saniklar Super Blue.

SANIKLAR SUPER BLUE
Saniklar Super Blue tillsätts till poolen för att uppnå en förstärkt desinfektion och minska risken 
för grönt vatten.

Saniklar Super Blue kan användas tillsammans med alla desinfektionsmedel, med undantag för 
BAQUACIL PHMB 2in1.

SANIKLAR ACTIVE OXYGEN 3 IN 1 
Saniklar Active Oxygen 3 in 1 används för pooler där man vill sköta underhåller av vattnet utan 
klor. Det är en kombinationstablett som utför tre uppgifter samtidigt: desinfektion, balanse-
ring och att göra vattnet klarare. Saniklar Active Oxygen 3 in 1 ska användas tillsammans med 
Saniklar Super Blue.

Får inte användas tillsammans med BAQUACIL PHMB 2in1.
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TEMPO STICK DISPENSER
Doseringsenhet speciellt tillverkad för Saniklar Tempo Sticks.
Dispensern ser till att dosera önskad mängd klor till vattnet med hjälp av doseringsfönster i dispensern.
Tempo Stick Dispensern kan innehålla upp till 2 stycken Saniklar Tempo Sticks, och tillverkas med ett 
barnsäkert lock.

Produkter

Mätmått – 0,1 l
Mätmått – 0,5 l
Mätmått – 1,0 l

Produkter

Skyddshandskar – str. 8
Skyddshandskar – str. 10

Produkter

Skyddsglasögon

Produkter

Andningsskydd

Produkter

Flaska för att skölja ögonen – 200 ml

Produkter

Maxi Tabletthållare

Produkter

Tempo Stick Dispenser
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Skyddsutrustningar och tillbehör
När du utför tester för att kontrollera att badvattenkvaliteten är i topp är det även viktigt att du har rätt 
säkerhetsutrustning och tillbehör för detta. Här hittar du alla tillbehör du behöver för att kunna utföra 
tester av badvattnet på ett säkert sätt.

MÄTMÅTT 
Mätmått för korrekt dosering av skötselprodukter för vattnet i din swimmingpool.

SKYDDSHANDSKAR 
Skyddshandskar för användning vid tillsättning av kemiska produkter för att minska risken för 
allergiska reaktioner. Finns i herr- och damstorlek.

SKYDDSGLASÖGON 
Skyddsglasögon minskar risken för att få stänk med kemiska produkter i ögonen.

ANDNINGSSKYDD 
Minskar risken för en allergisk reaktion vid arbete med kemiska produkter.

FLASKA FÖR ATT SKÖLJA ÖGONEN
Har man olyckligtvis fått stänk med vatten som innehåller kemiska produkter i ögonen kan detta omedelbart 
vara mycket besvärande. Man bör därför alltid ha med sig en flaska för att kunna skölja ögonen när man arbetar 
vid en swimmingpool. Skölj ögat med innehållet i flaskan, och efterskölj om det behövs med vanligt kranvatten.

MAXI TABLETTHÅLLARE
Används som behållare av långtidsverkande desinfektionsmedel som Saniklar Maxi 2000/Maxi 2500 samt 
SpaCare SwimSpa Slow Chlor Tabs.
Maxi Tabletthållare placeras direkt i swimmingpoolen, och ser till att rätt mängd klor eller brom tillsätts i vattnet.
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se


