
 

 

Grænseværdier ved vandprøver og info vedr. fækalt uheld 
 
Der er vigtigt at prøve glas er fuldstændigt rent for misfarvninger, kalk og ridser for at 
få en korrekt vandprøve måling af den frie klor. Efter brug skal glas skylles og aftørres. 
 
Når du tager vandprøve får du tre tal oplyst: 
Det første tal er Frit klor – Hvor meget frit klor er der i bassinet til at dræbe bakterier. 
Det andet tal er Total klor – Hvor meget er klor er der total i bassin. 
Det tredje tal er Bundet klor – klor som er bundet til bakterier og som ikke er aktivt længere. 
 

Klor og pH grænseværdier 
 

Grænseværdi af Frit klor i vandprøve for bassin skal ligger indenfor de skrevne kriterier:  
25m - 0,5-3,0 
Varmtvand - 1,0-3,0 
Spa - 1,0-3,0 
 
Bundet klor bestemmer hvor rent badevandet er og må ikke overstige 0,5. 
Dvs. jo lavere tal, jo renere badevand.  
 
I Rundforbi ligger den bundet klor i bassiner fra 0,1-0,25. Er tallet højere end 0,25 
returskylles sand- og kulfilterne i kælder fri for bakterieophobninger. Det er flok i sandfiltrene 
som renser vandet for bakterier, det er derfor vigtigt at opfylde flok på dagstankene i 
kælderen dagligt. 
 
pH grænseværdi 6,8-7,6 
 
Vandet i bassinerne er en blanding af vand, klor og syre. Klor og vand har en høj pH værdi 
og det er tilsætningen af syre som får pH værdien til at falde og holde pH værdien 7,20. Det 
er derfor vigtig at opfylde syredagstankene i kælder dagligt.  
 

Hvis tallene for Frit klor og pH falder eller stiger mere end det tilladte skal 
bassin lukkes og Teknik skal kontaktes på tlf. 7268 5672 (Anne) 
 
 

Håndtering af forurening med fækalier og opkast i bassin 
 
Ved fækalieuheld skelnes mellem fast og løse fækalier. 
Find ud af hvorfor uheld skete, er der sygdom som udgør smittefarer for andre gæster?! 
 
Fast fækalie: 
Fjern fækalie med net som derefter skal rengøres og desinficeres efter brug. Bassin holdes 
lukket i 1-2 timer. Badning kan herefter fortsætte normalt. 
 
Løs fækalie eller opkast: 
Risiko for smittespredning er væsentlig højere. Bassin skal lukkes og afspærres. Kontakt 
Teknik med det samme!  
 
Blodnæse, babygylp, slim, snot osv. – Er der fare for smittespredning? Hvis ikke og der 
ikke er noget at se i vandet, fortsættes badning i bassin som normalt. 
 


