
LEKKAGESEALER 

Manufactured by: Total Water Products Ltd / Lo-Chlor Chemicals Ltd,
Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Tel: +44(0)1639 823233    Fax: +44(0) 844 824 8908    Email: info@totalwaterproducts.co.uk    www.lo-chlor.co.uk

Voor meer informatie raadpleeg onze website www.lo-chlor.co.uk. 
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INFORMATIE

ALGEMENE INSTRUCTIES
1. Schakel de zwembadpomp uit. Verwijder automatische

zwembadreinigers uit het zwembad.
2. Zet de filter op de instelling BYPASS of HERCIRCULATIE.

Als geen van deze instellingen beschikbaar is, verwijder
dan de filterroosters of patronen uit de filter voordat u
met de behandeling begint. Opmerking: Bij toepassing
van de Lekkagesealer kunnen kleine fonteinstralen
geblokkeerd worden. Als deze jets niet voor gebruik
verwijderd kunnen worden, gebruik dit product dan niet.

3. Lekkagesealer zou met een verhouding van 1 liter
per 60.000 liter zwembadwater moeten worden
toegevoegd. Er zijn, afhankelijk van de plaats van de
lekkage, twee toepassingsmethodes voor Lekkagesealer.
(A) LEKKAGE IN HET ZWEMBADOPPERVLAK:

Lokaliseer indien mogelijk de plek van de lekkage en
voeg het product in dit gedeelte toe. Verdeel anders
het product gelijkmatig in het zwembad.

(B) LEKKAGE IN DE LEIDING: Voeg de correcte dosis
Lekkagesealer direct toe in de skimmer. Plaats een
vacuüm zwembadslang (met aangesloten
vacuümkop) op het diepste punt van het zwembad.
Controleer voor gebruik of de vacuümslang luchtvrij is.

4. Gebruik methode (B) indien u niet zeker bent van de
locatie van de lekkage.

5. Wacht 30 minuten en zet vervolgens de pomp aan. Laat
de pomp minimaal 8 uur draaien.

6. Markeer het waterniveau en controleer dit na 24 uur.
7. Verlaat het zwembad totdat alle residuen bezinken

(binnen 6 uur) en zuig alle residuen op.
8. Bij grotere zwembaden, of als het waterverlies

verminderd is kan een tweede toepassing nodig zijn.

DOSERING
1 liter behandelt 60.000 liter (13.500 gallons).

Let op: Leak Sealer mag niet gebruikt worden wanneer de 
temperatuur van het zwembadwater lager is dan 6 graden 
Celsius (° C).

Lekkagesealer is ontworpen om kleine lekkages 
in zwembaden met minder dan 2,5 CM per dag 
waterverlies bij 60.000 liter water te sealen. 
Lekkagesealer wordt niet aangeraden om 
gescheurde vinyl liner te herstellen.


