poolboy
JACUZZI KLÓROS FERTŐTLENÍTÉS - BLUE SUPER TABS tablettával
A kezdőcsomag tartalma:
Termék neve

Mihez használjuk?

Szükséges
mennyiség

ALGA-SOKK P 0,5 kg

sokkoláshoz

1.400,-Ft

KLÓR/pH MÉRŐCSÍK (50db)

vízminőség ellenőrzéshez

2.800,-Ft

DINAX MÍNUSZ P 1 kg

pH-érték beállításhoz

1.000,-Ft

BLUE SUPER TABS WP 1 kg

fertőtlenítéshez

2.300,-Ft

A Jacuzzi medence beüzemelése és rendszeres kezelése:
Az új medencét a későbbi vegyszerfelhasználás csökkentése érdekében megtisztítjuk minden eredeti
szennyeződéstől, ez a folyamat a SOKKOLÁS.
Sokkolás:
1.
2.
3.
4.

Töltse meg a medencét (a vizet nem kell felfűteni)
Tegyen a vízbe köbméterenként 50 g ALGA-SOKK P-t!
Mozgassa a vizet az élményelemekkel, hogy a szer jól elkeveredjen!
Hagyja a vegyszert minimum 2 órán át hatni, majd eressze le a teljes vízmennyiséget!

Medence feltöltése:
1.
2.
3.

Mérjük meg a pH-értéket a mérőcsíkkal!
A pH-értéket állítsuk be a DINAX MÍNUSZ P-vel, a dobozon található adagolás alapján!
Helyezzünk a vízbe 1 db BLUE SUPER TABLETTÁT.

Folyamatos kezelés:
1.
2.
3.

pH-érték ellenőrzése 3-4 naponta (ha a medence hosszabb ideje jól működik, a rendszeresség
heti 1-re csökkenthető)
Fertőtlenítőszer ellenőrzése 3-4 naponta (a szabad aktív klór ideális koncentrációja a
medencében 0,3-1 mg/l között van).
A mért értékek függvényében DINAX MÍNUSZ P illetve BLUE SUPER TABS WP beadagolása.

EGYÉB KÉRDÉSEK, MEGOLDÁSOK
1. A VÍZ ERŐTELJESEN HABZIK
A habzás erősségétől függően adagoljon a vizbe köbméterenként 10-100 ml DINAX HABSTOPOT a
habzás megszűntetéséig. A beadagolás után várjuk meg amíg a szer alaposan elkeveredik a
medencénkben.
2. A BEJÖVŐ VÍZNEK MAGAS A FÉMTARTALMA
Amennyiben a megtöltött Jacuzzi-medencében a víz zöld, sárga vagy barna színű, esetleg fémes
kirakódás látható, tegye az alábbiakat:
1. Ürítse le a medencét.
2. Öntsön az üres medencébe köbméterenként 30-50 ml DINAX METAL MAGIC F-et, amely
megköti a vízben oldott állapotban levő fémeket (pl. vasat)!
3. Töltse fel a medencét vízzel és az előírt módon kezelje!
A medence a feltöltés után azonnal használható. A víz lágyítására is használatos!
3. AZ OLDALFALON KOSZCSÍK / VÍZCSÍK KÉPZŐDIK
A, BIOPOOL: zsírosodást gátló enzimatikus uszodai víztisztító gél a zsírcsík, nyálka, biofilm
eltávolítására
Medencék, pezsgőfürdők túlterheltsége esetén fellépő zsírosodást bontó enzim. Tisztán tartja a
medence falait, eltávolítja a zsírcsíkot, megelőzi a klóramin képződést. Környezetbarát, nem mérgező,
biológiailag lebomlik.
- Első használat esetén 10 m3 medencevízre számítva 200 ml folyadékot adagolunk, közvetlenül a
medence felületére elosztva.
- Folyamatos használat esetén hetente egyszer 100 ml/10 m3 folyadékot terítünk szét a medence
vízén.
B, DINAX SZEGÉLYTISZTÍTÓ lehetővé teszi az úszó- és fürdőmedencék vízvonal feletti részének
tisztítását. A szegélytisztító gélesített állagú, így különösen alkalmas függőeleges felületek kezelésére.
A DINAX SZEGÉLYTITSZTÍTÓ F–et hígítás nélkül öntse egy szivacsra, és vékony rétegben kenje fel a
tisztítandó felületre. Néhány perc múlva öblítse le és szivaccsal mossa át a felületet. Erősebb
szennyeződés esetén az eljárást valószínűleg meg kell ismételni.
4. SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE:
Dinax Filter Cleaner F 1 kg: szűrőtisztító folyadékkal történik.
Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból és permetezze be szűrőtisztító folyadékkal. Hagyja rajta
legalább 5 percig. A keletkezett habot erős vízsugárral távolítsa el. Papírszűrőkhöz is alkalmazható.
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