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’n Sprankelende koel swembad is in die somer iets waaroor die meeste van ons droom. Verhoed egter onnodige waterverdamping deur ’n swembadbedekking aan te skaf.

Spaar só
water én
beskerm jou
swembad
Adele Myburgh

W

es-Kaapse damme raak
by die dag leër en hier
in Kaapstad en omstreke is water ’n emosionele
kwessie, veral as dit by die volmaak van swembaddens kom.
Volgens die Stad Kaapstad se
webtuiste is vlak 3B-waterbeperkings sedert 1 Februarie vanjaar
in plek, wat voorskryf dat slegs
swembaddens met bedekkings
met ’n tuinslang volgemaak kan
word. Geen opslaanswembaddens word tans toegelaat nie.
Gelukkig is daar verskeie maniere hoe ons water kan spaar
tot die reënseisoen hopelik binnekort aanbreek.
Een opsie om te oorweeg is
om in ’n goeie swembadbedekking te belê, sê Gert en Angelique Smalberger van Pool Covers
Extreme.
“Die verdamping van swembadwater is ’n algemene bekommernis vir talle huiseienaars in
Kaapstad, en word veroorsaak
deur die wind en sonlig.
“Swembaddens is een van die
grootste verbruikers van huishoudelike water, daarom moet
jy dit ernstig oorweeg om in ’n
ordentlike swembadbedekking
te belê. Jy kan waterverdamping met 95% tot 98% verminder, asook die gebruik van elektrisiteit, chemikalieë en algegroei aansienlik verminder.”

Bedekkings om te oorweeg
. Seil met gaatjies
As jy kinders en diere het, is
die ideale swembadbedekking ’n

seil met aluminiumpype wat
styf oor die swembad gespan
word.
Voordele: Hierdie soort swembadseil het dreineringsgaatjies
wat voorkom dat reënwater op
die seil vergader, maar wel terug in die swembad dreineer.
Die seil beskerm jou swembad
teen direkte sonlig en bied ook
veiligheid vir kinders en diere.
Dit kan verdamping met 98%
verminder.
Leeftyd: Vyf tot sewe jaar.
Koste: Die koste verbonde aan
hierdie swembadseil hang grootliks af van jou swembad se mates. Die koste van die kleiner
swembad kan van R5 900 tot
R12 900 vir groter swembaddens
beloop en natuurlik duurder vir
selfs groter swembaddens.
. Gewone seil
As jy nie kinders en diere het
nie of reeds ’n veiligheidsnet op
die swembad het, kan jy ’n gewone seil laat opsit wat met
vleklose staalhakies en -plaatjies
oor die swembad haak.
Nadeel: Die enigste nadeel van
so ’n seil is dat reënwater daarop vergader, wat dit gevaarlik
vir kinders en diere kan maak.
Voordeel: Hierdie seil sal waterverdamping met 98% verminder asook die gebruik van elektrisiteit en chemikalieë aansienlik verminder.
Leeftyd: Vyf tot sewe jaar.
Koste: R3 900 tot R8 500 en
selfs duurder vir groter swembaddens.
. Skadunet
As jy nie kinders het nie of
reeds ’n veiligheidsnet op jou
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Swembadseil met aluminiumpype.

Swembadseil met staalhakies en plaatjies.
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Verhoed só skade aan jou swembad
Keer só dat jou swembad tydens waterbeperkings skade opdoen:
) Bedek jou swembad met ’n swembadseil. Deur die wateroppervlak toe te hou, verhoed jy onnodige verdam
ping en bly die watervlak konstant.
) Skakel swembadfokuspunte soos fonteine en spuitstrale af. Jy sal krag en water spaar.
) Indien jy ’n ouer swembadpomp het, oorweeg miskien ’n nuwe pomp wat meer ekovriendelik en waterdoel
treffend is.
) Moenie swig voor die versoeking om jou swembad net so te laat staan, dit leeg te maak of die water te laat
stagneer nie. Dit kan ’n gesondheid of verdrinkingsrisiko inhou. ’n Leë swembad mag ook kraak of uit die grond
begin stoot sonder water om die struktuur in plek te hou.
) Moenie grys water in jou swembad tap nie. Die ammoniak in skoonmaakmiddels kan die water se pH lelik
befoeter en plastiekbedekkings of toebehore beskadig. Gebruik eerder reënwater.
) Sorg altyd dat ’n verhitte swembad bedek bly. Warmer water verdamp vinniger.
) Vra mense om nie te veel te duik of woes in die water tekere te gaan nie  dit laat water uit die swembad spat!
) Moenie jou honde in die swembad toelaat nie. Dit is net so goed soos 30 mense wat op een slag swem.

swembad het, kan jy ’n 80% industriële sterkte skadunet oorweeg wat met vleklose staalhakies en -plaatjies vasheg, of boop ’n huidige veiligheidsnet
geïnstalleer word.
Nadeel: Hierdie skadunet bied
net veiligheid vir klein honde
van 15 kg en is nie veilig vir
kinders nie.
Voordeel: ’n Skadunet kan waterverdamping met 70% tot 80%

verminder.
Leeftyd: Drie tot vier jaar.
Koste: R3 500 tot R8 000 en
duurder vir groter swembaddens.
. Sonkombers
Die laaste opsie wat jy kan oorweeg, is ’n sonkombers.
Nadeel: Hierdie bedekkings is
glad nie veilig vir kinders en
diere nie en moet dus net ’n opsie wees indien jou swembad

reeds met ’n veiligheidsnet bedek is. Die net sal ook voorkom
dat die Suidooster jou sonkombers van die swembad af waai
Voordeel: Verminder waterverdamping met 95% tot 98%.
Leeftyd: Twee jaar.
Koste: Tussen R2 500 en R9 000,
maar duurder vir groter swembaddens.
) Bykomende bron: www.capetown.gov.za

