
Vinterstenging av AVI Skymirror glassfiberbasseng 
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Overvintring av utendørs basseng i Norge er en større utfordring enn i varmere strøk. Den store 

forskjellen er frosten og tyngden av snø. 

Litt om vinterfrosten: 

Når vann fryser, utvider det seg. Denne utvidelsen skjer med enorme krefter. Dersom 

vannet er innestengt i en lukket beholder, sprenger det beholderen for å få mulighet til å utvide seg. 

Dette vil skje med filteret, sirkulasjonspumpen, skimmeren, varmepumpen osv. osv. Alle lukkede 

beholdere som det står vann i, risikerer å fryse. For å unngå frostsprengning, må du enten tømme 

beholderne for vann, eller du må sørge for at de står i et rom som holdes frostfritt. 

Skader på grunn av frostsprengning gir ikke rett til garanti eller reklamasjon! 

Snø-tyngden på et glassoverbygg. 

Snø på taket kan en fort komme opp i 150 kg/m², og litt multiplikasjon gir da fort 4,8 tonn på trekket 

eller overbygget til et basseng på 4 x 8 m. Det er det ikke konstruert for! Disse takene tåler ca 45-50 

kg pr m2. Enten må du måke jevnlig i løpet av vinteren eller så anbefaler vi våre vinterplater. 

Slik stenger du bassenget ditt: 

• 1-2 uker før du skal stenge bassenget slår du av varmekilden, slik at bassengvannet kjølner 

før du stopper kloring/vannbehandling. Vaske vannlinje og støvsuge bassenget. 

• Når vannet er under 15 grader, kan du slå av saltkloreren. Så kan du sjokk-klore bassenget og 

tilføre WinterCare – overvintringsmiddel (dette forhindrer alge og kalkdannelser gjennom 

vinteren, det forhindrer ikke vannet å fryse). 

• Pump ut vannet til under returdysene (her finner du pumpe du kan bruke) støvsugerslangen 

din passer på denne. 

 

 

 

 

 

 

• Tøm alle rør og alt teknisk utstyr (er fall mot basseng kan du bruke en drillpumpe med 

stumper av hageslange for å suge ut resterende vann i skimmer) På noe av utstyret må du 

skru løs nederste rørtilkobling slik at vannet renner ut. 
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• Åpne filter og vask filterinnsatsen. Denne kan stå på utsiden av filteret frem til våråpning – 

åpne topplokket og skru ut begge pluggene i sirkulasjonspumpen. Skru løs ut og inn-

koblingene på varmepumpen. 

• Skru inn Gizmo i skimmer etter at rørene er tømt og sett inn pluggene i returdysene. 

• For dere med motstrømsanlegg – må tømme vann til under motstrømsfronten i bassenget. 

Rørene og Motstrømspumpen må også tømmes for vann. Den har også en lenseplugg. 

• For dere med Coverdeck – Skjult lamelltrekk i brønn. Dere må også huske å tømme hele 

brønnen ved stenging. For dere med lamelltrekk bak skillevegg har 2 løsninger. Enten tømme 

ned kun ca 10 cm – så legge isoporplater på vannflaten før vinterplater legges på toppen, 

eller så må bassenget tappes ned til under lamelltrekket og stemples opp slik at ikke 

bassenget mister formen ved tapping av vann. 

• For dere med Evodeck - Hvis du har denne typen lamelltrekk som står over bakken, skal du 

bare rulle trekket inn og dekke det til med en presenning – så legge på vinterplatene. 

• For dere med calypsotrekk – rull dette sammen og pakk det inn i presenning eller legg det 

innendørs (garasjen). Så legger dere på vinterplatene. 

• Gled deg til neste vår! 

 

En av de mest vanlige feilene som begås når en skal stenge bassenget for vinteren, er at en slutter å 

klore/behandle mens vannet i bassenget enda er varmt. Da får du en oppblomstring av alger før 

bassenget ”går til ro” for vinteren. Altså, selv om du slutter å bade, så fortsett å kjøre filteret daglig 

og å klore vannet. Dette bør du gjøre helt til temperaturen har sunket ned mot 15°C. Selvsagt kan du 

redusere klormengden i forhold til det vanlige, og du kan også kjøre filteret vesentlig kortere tid enn 

normalt. 

SJEKK VÅRE OVERVINTRINGSPRODUKTER! 

Overvintre bassenget med eller uten vann? 

• Alle basseng som er montert over bakken med støtteben, må overvintres uten vann. 

Grunnen til dette, er at bassenget kan bunn-fryse og bli skadet om det ikke tømmes. 

Vinterstengingsprosedyren utover vanntømming over følges.  

• Alle basseng som er satt ned i bakken overvintres med vann og vinterstengingsprosedyren 

over følges.  

Generell rengjøring før stenging 

• Før du dekker til bassenget, skal det være rengjort og fritt for løv og annen skitt. Hvis dette 

blir liggende i bassenget hele vinteren, kan du få flekker som ikke lar seg lett fjerne – dette er 

også utenfor garanti og reklamasjon.  
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