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Multiseal® Pool 
Multiseal® Pool eliminerar läckage i simbassängerna.

Den flytande tätningen Multiseal Pool hjälper mot vattenläck-
or i simbassänger. Multiseal Pool tätar betong- och segment-
bassänger. Själva tätningen syns inte på bassängen.

VIKTIGT:
Tätningsprocessen skyddar inte mot mekanisk påverkan på 
bassängen som inträffar efter att tätningen är utförd. T.ex. seism-
iska skakningar (jordbävningar) eller andra rörelser i marken kan 
orsaka nya läckor i poolen.
Använd inte med en vattenhårdhet på mer än 25°.

BRUKSANVISNING:
Spärra av eller koppla från cirkulationspumpar och filter. Häll rel-
evant mängd Multiseal Pool i bassängen. Blandningsförhållandet 
är 1 del Multiseal Pool till 1000 liter bassängvatten. Om Multiseal 
Pool kommer på plattor eller andra föremål är det mycket viktigt 
att genast tvätta av det med mycket vatten. Annars börjar produk-
ten bilda en kristallisering som är mycket svår att ta bort, om det 
över huvud taget går.
Upprätta en cirkulation utan filter i bassängen. Det kan göras 
genom att man t.ex. ställer ner en grundvattenpump i bassängen. 
Cirkulationen ska pågå i 1–3 dygn eller tills bassängen är tät. Tappa 
sedan undan vattnet och skölj bassängen. Ev. rester av Multiseal 
Pool tas bort mekaniskt. Fyll på bassängen på nytt med rent 
vatten och relevanta bassängkemikalier eller filtrera fibrerna ur 
vattnet och justera pH-värdet i vattnet igen med pH minus.
 
Multiseal Pool ska genast tvättas bort med vatten om det 
kommer på föremål (plattor, tvättställ etc.). I annat fall bildas 
en kristallisering som inte kan tas bort igen. 

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av 
kemikalier. 

Förvaras utom räckhåll för barn.

Kassering:
Se säkerhetsdatablad.

Sammansättning:
Alkalisalter, cellulosafibrer och andra tillsatsmedel 
– se säkerhetsdatablad.

Blandningsförhållande:
1,0 liter till 1000 liter bassängvatten.

Hållbarhet:
5 år från tillverkningsdatum – skyddas mot frystemperatur!

TÄTNINGSSYSTEM
FÖR SIMBASSÄNGER

Emballage Vare-nr. EAN RSK-nr.

5 liter 8020050 5708923800268 4054428

10 liter 8020100 5708923800275 4054429

Flytande tätningsmedel för pooler 
och bassänger

Pool

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.multiseal.se


