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INTRO

ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR HET ONDERHOUD VAN JE ZWEMBAD
Van een zwembad wil je vooral genieten en met het onderhoud wil je zo weinig 
mogelĳ k bezig zĳ n. Daarom ontwikkelde blueplus een productlĳ n die alles 
heeft om je zwembadwater het hele jaar door helder te houden, je waterlĳ n te 
reinigen en de winter geen kans te geven om je zwembad te beschadigen.

Heb je net een nieuw zwembad geplaatst? Dan kan je als installateur je 
klanten iets extra bieden met kwalitatieve producten die het verschil maken. 
En als eigenaar hoef je geen tĳ d te steken in het zoeken naar de juiste 
producten.

blueplus CHEMICALS heeft alle onderhoudsproducten die je nodig hebt om 
bacteriën te bestrĳ den en je zwembadwater helder en aangenaam te houden. 
Meet eerst de waarden en breng dan de pH-waarde, de alkaliniteit en het 
chloorgehalte op peil om algen en andere onzuiverheden te voorkomen.

Wil je je zwembad een groot onderhoud geven? Ook daarvoor heeft blueplus
CHEMICALS de juiste producten. Denk aan het schoonmaken van de waterlĳ n, 
de warmtepomp, de zwembadrolluiken, …

Bommetjeuh!

Je water laten testen door een expert?
Neem snel contact op (zie p. 55)
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LINE CLEAN
vetrandreiniger

Vanaf de waterlĳ n tot de bodem van uw zwembad ontstaat op den duur een 
vette aanslag wat kleurverschil geeft en glad aanvoelt. Om dit goed schoon 
te kunnen maken heeft blueplus LINE CLEAN ontwikkeld.

• Verwĳ dert snel en heel effi ciënt de vetrand boven de waterlĳ n
(inox, gepolierd beton, tegels)

• Geconcentreerde alkalische reiniger

Aan de slag

Reiniging uit te voeren na een back-wash of gedeeltelĳ ke lediging van het 
zwembad, zodat de vuilafzetting duidelĳ k zichtbaar is op ongeveer 5 cm 
boven het wateroppervlak. Gebruik een doek, borstel of spons naar keuze, 
afhankelĳ k van het te reinigen oppervlak en een teil of kleine emmer gevuld 
met water. Breng een kleine hoeveelheid blueplus LINE CLEAN aan op een 
spons en wrĳ f het product uit op de vervuilde oppervlakte. Laat ongeveer 3 
minuten inwerken. Spoel na met het water uit de emmer (met een vochtige 
spons) en voorkom dat het vervuilde water in het zwembad terechtkomt. Voer 
de bewerking een tweede maal uit bĳ  sterk bevuilde oppervlakken zoals de 
hoeken en de skimmers.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004001 1 l € 14,48

REINIGINGS
PRODUCTEN
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CELL CLEAN PRO
blueplus CELL CLEAN PRO is speciaal ontwikkeld om kalkaanslag en ander 
organische afval uit de zout-chlorinator cellen te verwĳ deren zonder deze 
aan te tasten. Dit product is herbruikbaar en effectief voor maximum 3 
toepassingen.

• Vloeibaar reinigingsmiddel voor hydrolysecellen
• Op basis van fosforzuur
• Reinigt zonder de coating op de titanium bladen te beschadigen
• Verlengt de levensduur en verbetert de werking van de cel

Aan de slag

1. Schakel de pomp, fi lter en zoutchlorinator uit
2. Verwĳ der de cel uit uw elektrolyse
3. Maak de cel schoon met warm water voor betere resultaten
4. Dompel de cel volledig onder in een plastiek bakje met product
5. Laat de cel gedurende 10-15 min. in het bakje weken totdat de cel schoon lĳ kt
6. Spoel zorgvuldig uw cel af met schoon water en monteer deze terug in uw 

elektrolyse
7. blueplus CELL CLEAN PRO kan herbruikt worden maar indien de cel zeer 

vuil is, wordt een tweede toepassing aangeraden

HEAT PUMP CLEANER
De blueplus HEAT PUMP CLEANER reiniger is onmisbaar voor iedere warmtepomp. 
Hiermee reinig je de verdamper, condensator en het lamellenrooster aan de 
achterzĳ de van de warmtepomp. Door deze onderdelen regelmatig te reinigen 
bereik je met de warmtepomp de beste prestaties en bevorder je de levensduur. Een 
schoon rooster zorgt er namelĳ k voor dat de warmtepomp altĳ d voldoende lucht 
aanzuigt en daarmee gemakkelĳ k het beloofde rendement behaald.

• Reinigt eenvoudig en snel zonder enige beschadiging van inox, staal, ...
• Verlengt de levensduur van de warmtepomp
• Beschermt de evaporator en verhoogt het rendement van de warmtepomp
• Zorgt voor minder ĳ svorming op de warmtepomp
• Veilig te gebruiken op de onderdelen van de warmtepomp
• Makkelĳ k te doseren dankzĳ  de spraykop
• Intensieve reiniging zonder gebruik van externe hulpmiddelen die schadelĳ k 

kunnen zĳ n (bv. een compressor of hogedrukreiniger)

Aan de slag

De blueplus HEAT PUMP CLEANER zorgt in eerste instantie voor een beschermlaag 
op de lamellen. Spray van boven naar beneden een dekkende laag op de lamellen. 
Laat het 10 minuten intrekken en spoel het vervolgens schoon met een tuinslang. 
Herhaal de behandeling een aantal keer per jaar voor een optimale werking.
LET OP ! Reinig vuildeeltjes in of aan je warmtepomp nooit met een hogedrukreiniger 
of stofzuiger. Dit zorgt voor blĳ vende en onherstelbare schade aan de warmtepomp.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076007 2,5 l € 35,26

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004002 1/2 l € 24,45

05004003 1 l € 36,26

REINIGINGS
PRODUCTENWATCH

THIS !
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SLATS CLEANER PRO
Onze vloeibare blueplus SLATS CLEANER PRO is speciaal ontwikkeld 
voor verwĳ dering van vuil, algen en kalkaanslag op de lamellen van een 
zwembadrolluik. Het product kan ook op elk ander zuurbestendig oppervlak 
worden toegepast.

• Zeer sterk geconcentreerde lamellenreiniger
• Enkel aan te raden voor professioneel gebruik!

Aan de slag

Mengverhouding met water = min. 1:5 - max. 1:3

Breng het verdunde product aan op de lamellen met behulp van een 
vernevelspuit of een grote spons. Laat het product 1 tot 4 uur inwerken. Spuit 
de lamellen daarna schoon met een hogedrukreiniger of tuinslang. Indien 
nodig de behandeling herhalen.

LET OP ! Niet gebruiken op niet-zuurbestendige oppervlakten, zoals 
aluminium, zink of gegalvaniseerde onderdelen.
Bĳ  twĳ fel altĳ d even een op teststukje uitproberen.

SLATS CLEANER
Onze vloeibare blueplus SLATS CLEANER is speciaal ontwikkeld voor 
verwĳ dering van vuil, algen en kalkaanslag op de lamellen van een 
zwembadrolluik. Het product kan ook op elk ander zuurbestendig oppervlak 
worden toegepast.

Aan de slag

Mengverhouding met water = min. 1:5 - max. 1:3

Breng het verdunde product aan op de lamellen met behulp van een 
vernevelspuit of een grote spons. Laat het product 1 tot 4 uur inwerken.
Spuit de lamellen daarna schoon met een hogedrukreiniger of tuinslang. 
Indien nodig de behandeling herhalen.

LET OP ! Niet gebruiken op niet-zuurbestendige oppervlakten, zoals 
aluminium, zink of gegalvaniseerde onderdelen.
Bĳ  twĳ fel altĳ d even een op teststukje uitproberen.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004006 5 l € 64,70

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004004 1 l € 15,08

05004005 5 l € 39,73

REINIGINGS
PRODUCTEN
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WINTER
blueplus WINTER zorgt ervoor dat je zwembadwater stabiel blĳ ft zodat het in 
de lente makkelĳ ker opstart. Het zorgt ervoor dat je water niet groen wordt en 
beschermd is tegen algen. Ook gaat het kalkaanslag tegen. Zelfs wanneer je 
pH-waardes uit balans zĳ n, werkt de wintervloeistof doeltreffend.

• Om het zwembad op de winter voor te bereiden
• Desinfecterende en ontsmettende werking
• Bestrĳ dt de aanmaak van algen

LET OP ! Voeg nooit blueplus WINTER toe tĳ dens een snelle chloor-
behandeling. Laat minstens 24 uur tussen de twee behandelingen.

CLEAR
Na een tĳ dje kan het water in je zwembad of spa minder helder en licht 
troebel worden. Dat komt door organische en minerale bevuiling afkomstig 
van gebruikers, lucht, omgeving (zoals planten of aarde), onweer, ... Gebruik 
geregeld blueplus CLEAR om dit te voorkomen.

• Waterbehandeling voor kristalhelder water
• Voorkomt en bestrĳ dt troebel en melkachtig water

LET OP ! Voeg nooit blueplus CLEAR toe tĳ dens een snelle chloor-
behandeling. Laat minstens 24 uur tussen de twee behandelingen.

WATER
BEHANDELING

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004043 1 l € 6,97

05004044 5 l € 18,58

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004047 1 l € 6,34

05004048 5 l € 13,42
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ULTRA POOL CLARIFIER
• Gebaseerd op een revolutionair natuurlĳ k polymeer genaamd CHITOSAN
• Speciaal ontwikkeld voor het verwĳ deren van lichaamsvetten, oliën, 

zonnebrandlotion, opgeloste metalen en dode algen
• Verbetert ook de effi ciëntie van de zwembadfi lter
• Niet giftig en 100% biologische afbreekbaar
• Kan in combinatie met andere desinfectiemiddelen gebruikt worden

Aan de slag

• Zorg dat het zwembadwater chemisch in balans is
• Reinig de fi lter eerst voor het gebruik van dit product
• Voeg het benodigde hoeveelheid product toe in een emmer met schoon 

water en verdeel gelĳ kmatig over het zwembadoppervlak
• Laat zwembadpomp minimum 8 uur draaien
• Herhaal dosering indien nodig

ULTRA BLUE
De sterk geconcentreerde formule van blueplus ULTRA BLUE zorgt ervoor 
dat de fi lter minder snel verstopt en je minder frequent moet backwashen. Het 
verbetert de fi ltereffi ciëntie door vuildeeltjes te verwĳ deren en vermindert het 
verbruik van ontsmettingsmiddelen aanzienlĳ k. blueplus ULTRA BLUE heeft geen 
enkele invloed op de pH-balans en is effectief bĳ  verschillende temperaturen. Na 
de behandeling met het product kan je onmiddellĳ k terug het water in.

• Zorgt voor kristalhelder water
• Voorkomt terugkeren van troebel water
• Voor zwembaden en spa’s
• Geschikt voor alle types fi lters en ontsmettingssystemen

Aan de slag

Gebruik blueplus ULTRA BLUE 1 maal per week of meer, afhankelĳ k van het 
gebruik van uw zwembad en de gewenste helderheid. Verdun 50 ml blueplus
ULTRA BLUE per 20.000L zwemwater in een emmer water. (Onder extreme 
omstandigheden=50 ml per 10.000L zwemwater.) Verspreid de verdunde vloeistof 
in het zwemwater. Giet een kleine hoeveelheid verdund product in de skimmer om 
de fi lterwerking te verbeteren. Laat de fi lter min 8u draaien en dan stofzuigen.

LET OP ! Gezien de hoge concentratie van het product is het noodzakelĳ k 
om blueplus ULTRA BLUE eerst in een emmer water op te lossen alvorens 
het in het zwembad te gieten. Gebruik blueplus ULTRA BLUE best 12u na een 
chloorbehandeling.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004009 1 l € 38,58

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076006 1 l € 19,89

WATER
BEHANDELING
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PHOSPHATE REMOVER
• Een veilige, zeer sterke en effectieve fosfaatverwĳ deraar
• 1 liter verwĳ dert tot wel 6000 ppb (6 ppm) aan fosfaten

uit een 50.000 liter zwembad
• Doeltreffende oplossing ontwikkeld om een hoog gehalte fosfaten

te verwĳ deren

Aan de slag

1. Reinig eerst de fi lter en zorg dat het water in balans is
2. Schud de fl es minimum 30 seconden voor gebruik
3. Voeg het product langzaam toe via de skimmer
4. Het wordt aanbevolen om het product direct te combineren

met de Miraclear Tabs
5. Laat de fi lter 24 uur continu draaien - controleer regelmatig de fi lterdruk
6. Test het fosfaatniveau na 24 uur en herhaal indien nodig

Onthoud: GEEN FOSFATEN = GEEN ALGEN

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076005 1 l € 35,47

MIRACLEAR TABS
MIRACLEAR TABS maken het water uitzonderlĳ k helder binnen de 24 uur. 
Ze clusteren microscopische kleine deeltjes die anders het fi ltersysteem 
passeren. De blokjes zĳ n geschikt voor alle soorten fi ltersystemen, ook voor 
patroonfi lters.

• Niet giftig en biologisch afbreekbaar
• Houdt zwembadwater tot 30 dagen kristalhelder
• Verwĳ dert opgeloste metalen (ĳ zer, koper en mangaan)
• Helpt sporen van fosfaten te verwĳ deren
• Stabiel in warm water
• Het enige blokje dat geschikt is voor alle fi ltersystemen:

glas, zand, diatomee en zelfs patroonfi lters
• Eenvoudig in gebruik - vooraf meten is niet nodig
• Ideaal voor tĳ dens vakanties wanneer het zwembad niet in gebruik is of 

wanneer je niet goed weet wat de waarden zĳ n

Aan de slag

Voer een backwash uit en zet de pomp uit. Voor de beste resultaten moeten 
MIRACLEAR TABS gebruikt worden op een plaats waar voldoende debiet is. 
Daarom raden wĳ  aan om de MIRACLEAR TABS te plaatsen in de voorfi lter 
van de pomp

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076006 1 l € 19,89

WATER
BEHANDELING
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DESCALER
• Ontkalker op basis van citroenzuur
• Verwĳ dert alle kalkafzettingen aan je zwembad snel en doeltreffend
• Ook geschikt voor toepassingen in hardwatergebieden en natte ruimtes 

waar er problemen zĳ n met kalkaanslag

LET OP ! Niet toepassen op kalkhoudende vloeren zoals natuursteen of 
marmer.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004007 1 l € 8,63

05004008 5 l € 22,76

ONDERHOUDS
PRODUCTEN

NO SCALE
• Ontwikkeld om de vorming van kalk in het zwembad en

elektrolysecellen tegen te gaan
• Voorkomt het risico van vlekken op metaal, corrosie, afzetting en 

verstopping van de fi lters

Aan de slag

• Gebruiken aan begin van het seizoen in het voorjaar
• Bereken het juist toe te voegen volume via doseerinstructies
• Zorg er steeds voor dat de pomp en de fi lter normaal functioneren
• Meng de dosering in een schone emmer met water en

giet gelĳ kmatig alles in het zwembad
• blueplus NO SCALE NIET toevoegen via de skimmer
• Normaal fi lteren

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076008 1 l € 21,66
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STAIN REMOVER
blueplus STAIN REMOVER is speciaal ontworpen om vlekken zoals ĳ zer, koper, 
mangaan, tannine en kobalt (zwarte vlekken op glasvezel zwembaden) te 
verwĳ deren van zwembadoppervlakken.

Aan de slag

• Voor gebruik de pH-waarde aanpassen naar 7,0,
alle desinfectiemiddelen op 0 mg/L zetten en de fi lter backwashen

• LET OP: wanneer u het product gebruikt op marmeren afwerking of 
geprinte liners, mag u het product NIET direct in contact brengen met de 
zwembadoppervlakken. In deze gevallen is het afhankelĳ k van de ernst van 
de vlek

• Het product moet direct op het bevlekte gedeelte worden gestrooid of 
gelĳ kmatig over het zwembad worden verdeeld terwĳ l de pomp en fi lter 
draaien

• BELANGRĲ K: blueplus STAIN REMOVER dient aan het zwembadwater 
worden toegevoegd zodra de vlek van het oppervlakte lĳ kt los te komen. 
Hierdoor worden opgeloste metalen verwĳ derd wat verkleuring tegengaat

• Laat de pomp en fi lter voor minstens 24 uur draaien en reinig deze nadien 
grondig

• Dit product verlaagt zowel de pH-waarde als de alkaliteit en brengt na deze 
behandeling het water weer in balans (startend met alkaliteit)

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076002 1 l € 25,63

METAL OUT
blueplus METAL OUT is een superieure metaalbinder die ontwikkeld is om 
opgeloste metalen uit het zwembad of de spa te verwĳ deren. Ook perfect 
geschikt om metaalvlekken te verwĳ deren.

Aan de slag

• Het water moet goed in balans zĳ n. Water dat niet in evenwicht is,
is de oorzaak van de meeste metaalvlekken

• Zorg ervoor dat de pomp en de fi lter normaal werken
• Filter het zwembadwater na de behandeling voor minstens 12 uur
• Verdubbel de dosis bĳ  ernstige vlekken
• Continu gebruik van dit product voorkomt nieuwe vlekken
• Volg doseerinstructies correct op
• Meng de dosering in een schone emmer met water en

giet gelĳ kmatig alles in het zwembad

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076003 1 l € 37,97

ONDERHOUDS
PRODUCTEN
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LEAKSEAL
blueplus LEAKSEAL is speciaal ontworpen om kleine lekkages in zwembaden 
en spa’s te dichten. Wanneer het water met minder dan 2,5 cm per dag zakt 
op een totaal van 60.000 liter water, kan dit product het lek dichten.

• Heel eenvoudig in gebruik
• Snelle werking
• Bespaart je veel geld: lekdetectie is niet nodig en

je hoeft het zwembad niet helemaal opnieuw te vullen

Aan de slag

• Gebruik blueplus LEAKSEAL alleen bĳ  een temperatuur hoger dan 6°C
• Lekkage in het zwembad zelf: voeg het product toe aan het zwembadwater
• Lekkage in de leidingen: voeg het product toe via de skimmer
• 1 liter behandelt 60.000 liter water

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05076001 1 l € 27,06

ONDERHOUDS
PRODUCTEN
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Je denkt misschien dat je in de eerste plaats chloor nodig hebt om je zwembad 
schoon te houden. Logisch, want het ontsmet je water. Toch is de pH-waarde 
de eerste waarde die goed moet zitten voor het onderhoud van je zwembad. 
Dat is de basis voor een goede waterkwaliteit. Andere zwembadproducten 
hebben pas een effectieve werking wanneer de pH-waarde klopt.

Een te hoge pH-waarde verhoogt het risico op bacteriën en virussen. Als 
de pH-waarde te laag is, wordt het water zuur en kan het je zwembad en je 
technische toestellen aantasten. De ideale pH-waarde ligt tussen de 7,0 en 7,6. 
In 90% van de gevallen is de pH-waarde van het water te hoog. Dan gebruik je 
pH- om de zuurtegraad van het water te verlagen. Maar soms is de pH-waarde 
te laag en zal deze verhoogd moeten worden. Dan gebruik je pH+.

Beide producten bestaan zowel in vloeibare als in poedervormige versie.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004023 3 kg € 11,52

05004024 5 kg € 14,90

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004020 1 l € 5,72

05004021 5 l € 16,77

05004022 20 l € 35,36

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004019 20 l € 32,14

PH+ (GRANULAAT)
Dit granulaat zorgt voor een aangenamer zwemgevoel
en verhoogt de doeltreffendheid van de ontsmetting.

• Verhoogt de pH-waarde
• Toevoegen bĳ  pH < 7,2
• Snel oplossend poeder Wegwerpbidons (1, 5, 20l)

Recuperatiebidons (20l)

PH+ (NATRONLOOG 29%)
Dit vloeibaar product heeft snel effect op de waterkwaliteit.

• Verhoogt de pH-waarde
• Vloeibaar product op basis van natriumhydroxide
• Gebruik dit product veilig

PH
PRODUCTEN
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Opgelet: volgens de Europese wetgeving geldt het volgende
(vanaf 01.02.2021):
• pH- 15%: verkoop richting particulieren
• pH- 37,5%: professionele verkoop

Recuperatiebidons 15% (5, 10, 20l) - Particuliere verkoop

REFERENTIE ZUURTEGRAAD VERPAKKING PRĲ S

05004053 15% 5 l € 12,42

05004050 15% 10 l € 11,57

05004011 15% 20 l € 16,93

Wegwerpbidons 37,50% (1, 5, 20l) - Professionele verkoop

REFERENTIE ZUURTEGRAAD VERPAKKING PRĲ S

05004014 37,50% 1 l € 5,20

05004015 37,50% 5 l € 16,16

05004016 37,50% 20 l € 43,44

Recuperatiebidons 37,50% (10, 20l) - Professionele verkoop

REFERENTIE ZUURTEGRAAD VERPAKKING PRĲ S

05004012 37,50% 10 l € 18,79

05004013 37,50% 20 l € 36,32

Wegwerpbidons 15% (20l) - Particuliere verkoop

REFERENTIE ZUURTEGRAAD VERPAKKING PRĲ S

05004052 15% 20 l € 28,14

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004017 3 kg € 11,34

05004018 5 kg € 15,68

PH- (GRANULAAT)
Dit granulaat zorgt voor een aangenamer zwemgevoel
en verhoogt de doeltreffendheid van de ontsmetting.

• Verlaagt de pH-waarde
• Toevoegen bĳ  pH > 7,2
• Snel oplossend poeder

PH- (ZWAVELZUUR)
Dit vloeibaar product heeft snel effect op de waterkwaliteit.

• Verlaagt de pH-waarde
• Vloeibaar product op basis van zwavelzuur
• Gebruik dit product veilig

PH
PRODUCTEN
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Een goede alkaliniteit van het zwembadwater zorgt voor een stabiele pH-
waarde. De alkaliniteit geeft de concentratie van carbonaten en bicarbonaten 
in het water aan. Carbonaten beschermen de pH-waarde in het zwembad 
door grote schommelingen op te vangen. De pH-waarde kan sterk 
schommelen door weersinvloeden of het gebruik van te veel chemicaliën. Een 
goede alkaliniteit in het zwembad houdt de pH-waarde stabiel. Een goede 
pH-waarde zorgt dan weer voor een goede waterbalans.

De alkaliniteitswaarde van het water moet tussen 80 en 120 ppm liggen voor 
een optimale werking. De alkaliniteitswaarde kan je meten met teststrips of 
met een AquaChek.

Indien nodig kan de alkaliniteit met Alka Up of Alka Down naar boven of naar 
beneden gebracht worden.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004037 5 kg € 16,23

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004038 5 kg € 20,64

ALKA UP (GRANULAAT)
• Verhoogt de alkaliniteit
• Bestrĳ dt pH-schommelingen
• Snel oplossend poeder

ALKA DOWN (GRANULAAT)
• Verlaagt de alkaliniteit
• Bestrĳ dt pH-schommelingen
• Snel oplossend poeder

PH
PRODUCTEN
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De allerkleinste vuildeeltjes kan een fi lterinstallatie niet altĳ d wegfi lteren. 
Gelukkig bestaat daar een oplossing voor: vlokmiddel. Dit product zorgt 
ervoor dat kleine vuildeeltjes aan elkaar blĳ ven hangen. Enkele hele klein 
vuildeeltjes vormen zo samen één vuiltje dat groot genoeg is om in de fi lter 
achter te blĳ ven. Soms blĳ ft er na gebruik van dit product een wit laagje 
achter op de bodem. Dat zĳ n samengeklitte vuildeeltjes die zinken. Die kan je 
makkelĳ k weghalen met een zwembadstofzuiger.

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004041 5 kg (granulaat) € 17,99

05004039 5 l (vloeibaar) € 16,12

05004039 20 l (vloeibaar) - recuperatie € 42,74

VLOKMIDDELEN

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004042 1 kg (8 stuks) € 10,61

FLOC
• Vlokmiddel
• Maakt troebel water helder
• Laat zwevende vuildeeltjes samenklonteren
• Verbetert fi ltratie

FLOC(SOCKS)
• Flocculatiekousjes voor in de skimmer
• Laten zwevende vuildeeltjes continu samenklonteren
• Langdurige werking
• Zelfs de kleinste deeltjes klitten aan elkaar
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REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004029 1 kg (tabletten 20 g) € 15,49

05004030 1 kg (tabletten 200 g) € 17,14

05004031 5 kg (tabletten 200 g) € 59,12

05004032 10 kg (tabletten 200 g) € 105,90

FAST
• Snel oplossend poeder
• Voor de desinfectie van het zwembadwater
• Directe werking: om op een snelle manier het chloor op peil te brengen

SLOW
• Ontsmettingsmiddel met langzame werking
• Voor het continu zuiveren van het water
• Enkel gebruiken via doseerdrĳ ver of via de skimmer

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004034 1 kg (tabletten 20 g) € 17,56

05004035 1 kg (granulaat) € 17,20

05004035 5 kg (granulaat) € 55,03

CHLOOR
PRODUCTEN

Als zwembadeigenaar wil je zwemmen in proper zwembadwater. Meestal 
gebruik je chloor om het zwembad te ontsmetten. Hiermee bestrĳ d je de 
bacteriën die in je zwembad aanwezig zĳ n.

Chloortabletten helpen je om de chloorwaarde constant te houden. 
Gebruik de tabletten in een skimmer of in een doseerdrĳ ver. De chloor wordt 
zo langzaam afgegeven in het zwembad. Chloorgranulaat gebruik je om 
een snelle chloor-behandeling te geven aan je zwembad. Bĳ voorbeeld bĳ  
het opstarten van je zwembad of om groen zwembadwater terug helder 
te krĳ gen. Ook aan te raden bĳ  warm weer of wanneer een tablet alleen 
niet voldoende is. Vloeibaar chloor tenslotte is ideaal voor automatische 
doseersystemen.
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REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004033 5 kg (tabletten 200 g) € 50,26

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004027 10 l € 19,11

05004028 20 l € 26,91

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004025 10 l € 13,15

05004026 20 l € 19,53

Wegwerpbidons (10, 20l)

Recuperatiebidons (10, 20l)

NATRIUMHYPOCHLORIET
• Natriumhypochloriet of gestabiliseerde vloeibare chloor
• Ontsmettings- en reinigingsmiddel voor je zwembaden
• Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen

MULTI
All-in-one tabletten met hypochloriet, anti-algen, pH-buffer, vlokmiddel
en product voor helder water.

LET OP ! Deze MULTI-tabletten kunnen niet gebruikt worden
in combinatie met (koper)elektrolyse.

CHLOOR
PRODUCTEN
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SELGRAN
• Hoge chemische zuiverheid
• Op basis van zeer zuiver zeezout
• Voor het voorkomen van bacterie- en algengroei
• Verkrĳ gbaar per zak van 25 kg (40 stuks per pallet)

SELGRAN® universeel zwembadzout wordt gebruikt voor de desinfectie 
van zwembadwater door elektrolyse van natriumchloride. De moderne 
zoutproductie maakt het mogelĳ k om zout met een hoge chemische 
zuiverheid te produceren, vrĳ  van elk element dat schadelĳ k kan zĳ n voor de 
zwembadbekleding.

SELGRAN® voldoet aan de nieuwe biociderichtlĳ n en de nieuwe norm 
EN16401 (kwaliteit A) en vervangt natriumhypochloriet door zoutelektrolyse.

POOLSEL
• Zonder additieven, zonder antiklontermiddel (E535/536)
• Op basis van zeer zuiver zeezout
• Ideale korrelverdeling voor een snelle oplossing
• Voor het voorkomen van bacterie- en algengroei
• Verkrĳ gbaar per zak van 25 kg (40 stuks per pallet)

POOLSEL® voldoet aan de nieuwe biociderichtlĳ n + de nieuwe norm
EN16401 (kwaliteit A) en vervangt natriumhypochloriet door zoutelectrolyse.

ZWEMBADZOUT

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05004049 25 kg (40 zakken / pallet) € 16,99

REFERENTIE VERPAKKING PRĲ S

05006001 25 kg (40 zakken / pallet) € 13,11
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MEET- &
REGELTECHNIEKEN

MEYTEC METERS
Digitale testers voor pH, redox & zout

REFERENTIE TYPE PRĲ S

04016010 pH meter GT-200PH € 66,14

04016011 ORP meter GT-200RX € 85,70

04016012 Zoutmeter GT-200S € 85,70

AQUACHEK

Vrĳ e Chloor 4-in-1
Deze basis testkit is hét product om de meest kritieke parameters van uw 
zwembad te testen: pH, vrĳ e chloor, totale alkaliniteit en cyaanzuur.

Trutest Digital
Dompel een teststrip onder, plaats de strip op de lezer en de resultaten
worden meteen zichtbaar voor pH, vrĳ e chloor en totale alkaliniteit.

Aquachek 7
Ideaal voor een complete analyse van uw zwembadwater: totale hardheid,
totale chloor, totale bromine, vrĳ e chloor, pH, cyaanuurzuur en totale 
alkaliniteit.

Test & Treat
De AquaChek Test & Treat geeft behandelaanbevelingen voor 
chloorverbindingen en shockbehandeling. Na de analyse lees je in de app 
wat je moet doen om de waardes van vrĳ e chloor, pH, cyaanuurzuur en totale 
alkaliniteit op het juiste niveau te krĳ gen.

Witte Zout Titrators
Perfect voor zoutelektrolysetoestellen. De juiste hoeveelheid zout zorgt 
ervoor dat het zoutelektrolysetoestel de juiste hoeveelheid chloor produceert 
om het water proper te houden. In slechts enkele minuten meten deze titrators 
het zoutniveau van 400 tot 7000 delen per miljoen (natriumchloride).

Trutest Strips
Vervangstrips voor de digitale teststrip lezer.

REFERENTIE OMSCHRĲ VING PRĲ S

04038001 AquaChek vrĳ e chloor 4-in-1 € 9,51

04038002 AquaChek TruTest Digital Test Strip lezer € 110,20

04038003 AquaChek 7 € 18,46

04038004 AquaChek Test & Treat € 20,72

04038005 AquaChek witte zout titrators € 12,71

04038006 AquaChek TruTest Strips € 20,93
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AANZUIGLANS
• Aanzuiglans voor vloeibare zwembadchemicaliën

(chloor, zwavelzuur, vlokmiddel,…)
• Geschikt voor bidons van 5, 20 en 25 liter
• Inclusief afsluitdop
• Met elektronische ingebouwde vlotter voor niveaudetectie

Aan de slag

Plaats de lans in het te doseren vat. De niveaudetectie kan de pomp 
uitschakelen of een extern signaal geven aan de zwembadinstallatie. Zo 
vermĳ d je schade aan je waterbehandelingsapparatuur.

OPVANGBAK
Een opvangbak zorgt ervoor dat de chemicaliën, mochten ze lekken, geen 
schade veroorzaken aan de techniekinstallatie of in de ruimte waarin ze 
geplaatst zĳ n. De bak voorkomt ook dat het product in contact komt met 
andere vloeistoffen.

• Opvangbak voor bidons met chemicaliën
• Gebruikt bĳ  automatische doseersystemen

om vloeibare chemicaliën in te plaatsen
• Voorkomt schade door eventuele lekkage van de chemicaliën

REFERENTIE OMSCHRĲ VING PRĲ S

09035007 Aanzuiglans met afsluitdop 5 l € 75,74

09035008 Aanzuiglans met afsluitdop 20/25 l € 124,19

REFERENTIE OMSCHRĲ VING PRĲ S

09035005 HeatCover anti-lekbak wit € 97,16

09035006 HeatCover anti-lekbak zwart € 97,16

ACCESOIRES
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KRAANTJE
Ut ipicia consequidi od magnis aut doluptatem fugiam sam doluptibusa 
volor sunt, idundae entoria quossumque rem ute voloreptibus qui net qui 
tempore voluptat quae moluptatis dolore nam quiae od quiberrum, quata 
quatum fuga. Et deliquo bearchil in ratessus exped quo est, et ut magnis 
dic te magnatemquis exceatibus quo tem volupta intiorios ium harchilitat 
porero blacepudigni ut qui blabo. Feremporesti conem doluptiis uteceri 
atesequ ibusam quiae consectate nus, qui vent int fugitas sentorum esequo 
blabori atquia explitium es audae vit et is et litibusam ut facea voluptatquid 
quuntotatus, se nis ex eniendi od qui odi beruntet vollatis sae quas nonsed

MAATBEKER
Ut ipicia consequidi od magnis aut doluptatem fugiam sam doluptibusa 
volor sunt, idundae entoria quossumque rem ute voloreptibus qui net qui 
tempore voluptat quae moluptatis dolore nam quiae od quiberrum, quata 
quatum fuga. Et deliquo bearchil in ratessus exped quo est, et ut magnis 
dic te magnatemquis exceatibus quo tem volupta intiorios ium harchilitat 
porero blacepudigni ut qui blabo. Feremporesti conem doluptiis uteceri 
atesequ ibusam quiae consectate nus, qui vent int fugitas sentorum esequo 
blabori atquia explitium es audae vit et is et litibusam ut facea voluptatquid 
quuntotatus, se nis ex eniendi od qui odi beruntet vollatis sae quas nonsed

REFERENTIE OMSCHRĲ VING PRĲ S

DIV100098 Kraantje bidon 20 L € 6,30

REFERENTIE OMSCHRĲ VING PRĲ S

€ 0,00

ACCESOIRES
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blueplus

Koninginnelaan 3
9031 Drongen
België

info@blueplus.be
+32 (0)9 430 77 77

www.blueplus.be

CONTACT
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