
 
 
 
 
 
Heatsavr info over dosering 
Heatsavr vormt op uw bad een monomoleculaire laag die de oppervlaktespanning vergroot en 
daarmee verdamping tegen gaat. De actieve ingrediënt die dit doet is biologisch afbreekbaar. U 
doseert 1ml per m2 per 24 uur. Let op, de eerste dag van gebruik altijd een dubbele dosis doseren.  
 
 
Voor een skimmerzwembad mag u ongeveer 1/5 per m2 van de dosering af trekken (verminderde 
omloop van water in vergelijking met een overloopzwembad). U doseert in deze gevallen dus over 
het algemeen 0.8ml per m2 per 24uur 
 
 
Wij raden ten alle tijden het automatische Heatsavr doseersysteem aan. Dit voorkomt fouten en 
onregelmatigheden. Tevens is het gebruik via automatische dosering uiterst gebruiksvriendelijk. U 
kunt de tweede dosis voor de opstart met een maatbekertje direct aan het water toevoegen. Houd 
er rekening mee dat het doseerpunt voor de automatische dosering op de persleiding van het 
zwembad geïnstalleerd moet worden. Hierbij wordt een minimale afstand van 30cm op de dosering 
van het chloor geadviseerd.  
 
 
Wanneer u toch handmatig wilt doseren gebruik dan een accuraat maakbekertje. Probeer de 
Heatsavr zo gespreid mogelijk over het wateroppervlak te doseren (gooi de Heatsavr in 2 of drie 
bewegingen uit over het water oppervlak). Doseer dagelijks eenmalig op hetzelfde tijdstip, waarbij 
de eerste dosering  een dubbele hoeveelheid is. Wanneer u dus een dag vergeet Heatsavr te 
doseren moet u de volgende dag weer een dubbele dosis toevoegen. 
 
 
Heatsavr is de tool om uw huidige installatie efficiënter te laten draaien. U zult besparen op 
waterverwarming maar nog belangrijker ook op uw luchtbehandeling. Zonder uw installatie aan te 
passen zult u al een besparing realiseren, maar door bijvoorbeeld ventilatorsnelheden aan te passen 
en de nacht temperatuur te verlagen zult u snel vele malen meer gaan besparen. Voor meer advies 
om uw besparing te optimaliseren kunt u ten alle tijden contact opnemen met Heatsavr. 
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