
MULTISEAL POOL 

 
Den flytande tätningen Multiseal Pool hjälper mot vattenläckor i simbassänger. Multiseal Pool tätar 

betong- och cementbassänger. Själva tätningen syns inte på bassängen. 

 

Viktigt: 

Tätningsprocessen skyddar inte mot mekanisk påverkan på bassängen som inträffar efter att 

tätningen är utförd. 

 

Bruksanvisning 

 

Spärra av eller koppla från cirkulationspumpar och filter. Häll relevant 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 produkten 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. 

  

Säkerhetsdata för Multiseal Pool: 

Om Multiseal Pool i koncentrerad form kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt 

med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder 

vatten. Vid arbete med Multiseal Pool bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon 

eller ansiktsskydd. 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. I övrigt ska 

man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för 

barn. 

 

Kassering: 

Multiseal Pool kan föras till avloppet i starkt förtunnad form. 

 

Sammansättning: 

Alkalisalter, cellulosafibrer och andra tillsatsmedel – se säkerhetsdatablad. 

 

Blandningsförhållande: 

1,0 liter till 1000 liter bassängvatten. 

 

Hållbarhet: 

5 år från tillverkningsdatum – skyddas mot frystemperatur! 

 

NB! 

Ovanstående information är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom vi inte har någon kontroll 

över användningen av produkten, är det för installatören att säkerställa att produkten är lämplig för 

den avsedda installationen och förenlig med anläggningens övriga komponenter. 

 


