Schlori-zwemkussens
Gebruiksaanwijzing
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Het opblazen
Druk één hoek van het kussen zo in dat een ca. 8 cm grote inham ontstaat. Maak de stof vochtig want Schlori‘s houden alleen in natte toestand de lucht vast. Druk de stof-inham stevig tegen
de mond. Blaas met licht geopende mond over een zo breed mogelijk oppervlak gelijkmatig en
stevig erin (zie video ‚Schlori opblazen‘). Met een beetje oefening kunnen sommige kinderen dit
zelf doen.

Bevestigen
Leg de bredere band met de gesp onder de borsttepels. De gesp dient alleen om de juiste borstomvang in te stellen. De kussens moeten direct achter de armen zitten. Bind de twee smallere
banden op de rug met een strik vast.

Het draagvermogen
Zwemhulpmiddelen voor kinderen tot 12 jaar moeten volgens de EU-bepalingen een opwaartse
kracht van minstens 25 Newton hebben. De Schlori-zwemkussens hebben 50(!) Newton. Ze
hoeven dus niet helemaal vol te zijn om een kind veilig te dragen, en je hoeft niet steeds na te
vullen. Bij het vorderen van de zwemles drukt de zwemleraar beetje bij beetje lucht eruit totdat
het kind zonder de kussens kan zwemmen.
Angstige ouders moeten zelf een keer op de kussens gaan liggen en de lucht er gedeeltelijk
uitdrukken. Ze zullen versteld staan van hoe goed de Schlori‘s zelfs een volwassene kunnen
dragen.

Het onderhoud
Zelfs in het meest schone zwembad heb je altijd nog bacteriën en schimmels. Ze tasten na
verloop van tijd de natte stof aan. Daarom moeten de Schlori‘s na het zwemmen met vers water
worden uitgewassen en eens per dag geheel gedroogd worden. Het drogen doodt of reduceert
schimmels en bacteriën. Af en toe moeten de kussens bij 40 graden in de wasmachine worden
gewassen. Bij ondeskundig onderhoud kunnen de kussens door schimmels zwarte vlekken krijgen, dan zijn ze eventueel niet meer te gebruiken.

De houdbaarheid
Schlori zwemkussens worden gemaakt van zeer degelijk materiaal. De scheurproef bij de
Duitse TÜV werd met goed gevolg doorstaan. Men kan de banden bij nieuwe kussens zelfs
door heel hard trekken niet afscheuren. Met één paar Schlori‘s kunnen veel kinderen leren
zwemmen, maar het chloorwater stelt grenzen aan elk materiaal. Zodra de banden beginnen te
scheuren, zijn de Schlori‘s versleten en mogen ze niet meer worden gebruikt.

