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TRADITION liners har full garanti under 3 år. Även 7 års degressiv garanti på vattentäthet 
och svetsfogar under normala användningsförhållanden upp till 28 °C och definieras av NFT 
54-802-standarden, med ett degressivt värde på 10 % per år. Över denna temperatur kan risken
för missfärgning och veck i samband med klor öka vattenabsorptionen och kondensationen 
bakom linern.

Exempel: liner monteras under 2020 och byts ut under 2024 efter 4 år - det degressiva värdet är 
40 %. Repor, hål, revor, fläckar, veck, färgbeständighet, tryck och blekning täcks inte av garantin.

PROTECT 33 liners har full garanti under 10 år. Garantin täcker vattentäthet och svetsfogar, följt 
av 5 år med ett degressivt värde på 20 % per år. En 3-årig anti-fläckgaranti tillämpas under 
normala användningsförhållanden upp till 33 °C och definieras av NFT 54-802-standarden. 
Över denna temperatur kan risken för missfärgning och veck i samband med klor öka 
vattenabsorptionen och kondensationen bakom linern.

Exempel: liner monteras under 2020 och byts ut under 2031 efter 11 år - det degressiva värdet är 
20 %. Repor, hål, revor, fläckar, veck, färgbeständighet, tryck och blekning täcks inte av garantin.

INFINI liners har full garanti under 5 år på vattentäthet och svetsfogar, följt av 5 år med 
ett degressivt värde på 20 % per år. En 3-årig anti-fläckgaranti tillämpas under normala 
användningsförhållanden upp till 32 °C och definieras av NFT 54-802-standarden. Över denna 
temperatur kan risken för missfärgning och veck i samband med klor öka vattenabsorptionen 
och kondensationen bakom linern.

Exempel: liner monteras under 2020 och byts ut under 2027 efter 7 år - det degressiva värdet är 
40 %. Repor, hål, revor, fläckar, veck, färgbeständighet, tryck och blekning täcks inte av garantin.
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TRADITION OCH PROTECT 33

Innan linern sätts och utskärning av inbyggnadsdetaljer sker måste installatören försäkra sig om 
att linern har rätt mått och färg.

Vid eventuell avvikelse i produkten måste det omgående rapporteras på vår hemsida: 
https://www.chemoform.se/serviceanmalan/

GARANTIN GÄLLER INTE SKADOR ELLER FÖRLUSTER ORSAKADE HELT ELLER DELVIS AV:
• Extremväder/naturkatastrofer (översvämningar, stormar, hagel eller andra liknande

naturfenomen).
• Miljöpåverkan eller överexponering av lösningsmedel, syror, kaustiska vätskor, oljor, vaxer, fetter,

rengöringsmedel, klor eller andra skadliga kemikalier.
• Fysisk åverkan/vandalism.
• Redskap, rengöringsmedel och verktyg som inte är anpassade för linerpooler, inklusive

men inte begränsat till: stålull, borstar med styva och vassa strån, skurplattor eller slipande
rengöringsprodukter.

Garantin gäller ej om andra produkter än de som är godkända för behandling av vatten i privata 
pooler och kompatibla med PVC-liners används. 

Garantin gäller inte om temperaturen i poolen överstigit maxtemperaturen för respektive liner. 

Eventuella yttre element (till exempel poolskydd och pooltak etc.) kommer sannolikt att påverka 
vattnets egenskaper. Det är viktigt att se till att följa rekommendationerna från tillverkarna med 
avseende på temperatur, behandlingsnivå och vattenbalans etc.

Vi förbehåller oss rätten att besluta om linern ska repareras eller bytas ut. Garantin gäller 
endast den utrustning som levererats av oss och inkluderar inte kostnader för installation eller 
återinstallation, kostnader för vattnet, kemiska produkter och alla tillbehörskostnader (filt, lim etc., 
ev följdskator eller transport.

Vattenvård
Rekommenderade värden: 
• pH mellan 7,0 och 7,4 (surhetsnivå).
• Hårdhet mellan 125 och 200 mg/l (ppm).
• Alkalinitet (Karbonathårdhet) mellan 80 och 120 mg/l (ppm).
• Den aktiva fria klorhalten måste hållas mellan 1,0 och 1,5 mg/l.
• Om brombehandlingar används får de inte överstiga en nivå på 3 mg/l.
• Se till att stabiliseringsnivån (isocyanursyra) från klortabletterna är lägre än 50 mg/l.

För all annan behandling måste installatören och användaren kontrollera med leverantören av 
den planerade behandlingen (kemisk eller elektrofysisk) att den är kompatibel med våra PVC 
liners.

När du fyller på vatten i din pool, använd ett metallbindningsmedel (t.ex. Delphin Metal Magic) 
för att undvika fläckar relaterade till upplösta metaller som koppar, järn och mangan (se till att 
bindemedlet är effektivt för koppar). Behandling av vatten med klor tenderar att bleka linern, 
medan behandling med brom tenderar att göra den gul. Vi rekommenderar därför att du 
använder en klorbehandling för en ljusfärgad liner och en brombehandling för en mörkfärgad liner. 
Behandling med saltelektrolys och kombinerad användning av lamelltäcke är oförenligt liner med 
mörka färger, eftersom detta kan ge upphov till en ökad missfärgning av linern. 

Kopparbaserade behandlingar är inte tillåtna om garantin ska gälla.

Om det finns ett automatiskt täcke och en elektrolysenhet måste den senare utrustas 
med automatisk klorreglering för att undvika överkloreringsproblem. Elektrolysenhetens 
kopplingskontakt kan endast begränsa denna effekt om poolen regelbundet öppnas (täcks av). 
Kontroll av vattenparametrar måste utföras minst två gånger per vecka.

Veckodokumentation utav vattenvärden som skall lämnas in vid förfrågan ifrån tillverkaren är
Ph
Klor / brom
Alkalinitet
Hårdhet
Salthalt
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