


Heatsavr is een vloeibare zwembadafdekking die 
stookkosten voor uw zwembad verlaagt, terwijl u 
geniet van een ‘’open’’ zwembad. Heatsavr vormt een 
nanofilm over het water waardoor verdamping wordt 
geremd. Verdamping is namelijk de grootste bron van 
energieverlies voor een zwembad. 
 
Heatsavr is een gepatenteerde formule, compleet 
smaak- en reukloos en onzichtbaar. Heatsavr is daarnaast 
volledig biologisch afbreekbaar. 

Heatsavr heeft vele internationale en Nederlandse 
onafhankelijke tests ondergaan en is veilig voor zowel 
zwemmers als zwembadapparatuur.  
 
Heatsavr is sinds 2010 actief in de Benelux.

WAT IS HEATSAVR?



Heatsavr is lichter dan water. Door deze eigenschap drijft 
het na dosering automatisch naar het wateroppervlak. 
Op het oppervlak trekken de vloeistofdeeltjes elkaar 
aan zodat zij een nanofilm over het zwembadoppervlak 
vormen. De nanofilm remt het verdampen waardoor de 
warmte wordt vastgehouden.

In tegenstelling tot een conventionele afdekking hoeft 
Heatsavr voor het zwemmen niet van het zwembad 
verwijderd te worden. De nanofilm wordt simpelweg 
doorbroken door zwemmers en andere activiteiten in 
het water. Zodra het water weer tot rust komt vormt 
Heatsavr weer een beschermende film. Daarmee 
is Heatsavr óók effectief wanneer er relatief weinig 
zwemmers in het water zijn.

Op een buitenbad werkt Heatsavr als een reguliere 
zonnedeken waarbij het water door de zon wordt 
opgewarmd. Zwembaden besparen direct door de 
verminderde verdamping. 

Op een binnenbad wordt naast de besparing op 
waterverwarming, óók bespaard op luchtontvochtiging 
en luchtbehandeling. 

Heatsavr wordt automatisch gedoseerd. Daardoor is het 
product zeer gebruiksvriendelijk en behoeft het geen 
dagelijkse werkzaamheden en/of onderhoud. 

HOE WERKT HEATSAVR?



Op de volgende punten kan een besparing worden 
verwacht: 
•   Waterverwarming
•   Luchtbehandeling
•   Waterverbruik
•   Chemicaliënverbruik
•   Onderhouds- en arbeidskosten  
    (in tegenstelling tot  een vaste afdekking)

Heatsavr klanten ervaren een besparing van gemiddeld 
15% tot 25%. 

In 2014 is Heatsavr getest volgens de 
leidende internationale richtlijn (IPMVP) voor 
energiebesparingsonderzoek. Dit onderzoek  
concludeerde dat er een totale besparing van 21,7% op 
gasverbruik plaatsvond.

Referenties, veiligheids- en besparingsonderzoeken zijn 
te downloaden op www.heatsavr.nl

HOEVEEL BESPAART HEATSAVR?



www.heatsavr.nl

ERVAAR  HET ZELF!



De energiebespaarder voor elk zwembad 

www.heatsavr.nl


