MEDENCEÁPOLÁS LÉPÉSEI
1. pH-BEÁLLÍTÁS

é é

DINAX® MÍNUSZ P – granulátum - uszodavíz pH-értékét csökkentő por
Adagolás: 0.1 pH csökkenéshez 10 m³ uszodavízbe tegyen 0,1 kg-ot
DINAX® PLUSZ P – granulátum - uszodavíz pH-értékét növelő por
Adagolás: 0.1 pH növeléséhez 10 m³ uszodavízbe tegyen 0,1 kg-ot

2. FERTŐTLENÍTÉS
Klórmentes fertőtlenítés:
DEWAN®-18 – folyadék - klórmentes (aktív oxigénes) fertőtlenítőszer
Adagolás: 1 m³ fürdővízhez hetente 400 ml DEWAN®-18
Klóros fertőtlenítés:
BLUE SUPER TABS T – 200 g-os tabletta - klór tartalmú kombinált fertőtlenítőszer
NAGYMEDENCÉKHEZ
3 az 1-ben (fertőtlenít, pelyhesít, algamentesít)
Adagolás: 20 m³ vízhez 1 db 200 g-os tabletta hetente
BLUE SUPER TABS WP – 20 g-os tabletta - klór tartalmú kombinált fertőtlenítőszer
PEZSGŐ- ÉS KISMEDENCÉKHEZ
3 az 1-ben (fertőtlenít, pelyhesít, algamentesít).
Adagolás: 2 m³ vízhez 1 db 20 g-os tabletta hetente
STABIL KLÓR T – 200 g-os tabletta - lassan oldódó uszodavíz-fertőtlenítőszer
NAGYMEDENCÉKHEZ
Adagolás: 20 m³ vízhez 1 tabletta (200 g) hetente
ALGA-SOKK® WP – 20 g-os tabletta - klór tartalmú fertőtlenítőszer
PEZSGŐ- ÉS KISMEDENCÉKHEZ
Adagolás: 1 m³ vízhez 1 db tabletta hetente
ALGA-SOKK® P – granulátum - uszodavíz-fertőtlenítő granulátum
Adagolás: 10 m³ vízbe 9 g (egy csapott evőkanál) ALGA-SOKK® P-t kell beadagolni a kezdő fertőtlenítőszer-szint létrehozásához. Sokkoláshoz: 10
m³ medencevízhez oldjon fel 0,5 kg ALGA-SOKK® P-t 10 liter vízben
és elosztva öntse a medence vizébe.

33.. M
RÉÉSS
MÉÉR
TTEESSZZTTEERREEKK::
Klór/pH teszter tablettás (DPD1, Phenolred)
Klór/pH mini teszter tablettás (DPD1, Phenolred)
RREEAAG
NSSEEKK::
GEEN
DPD1/DPD3/Phenolred tabletta
TAYLOR reagensek
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MEDENCEÁPOLÁS LÉPÉSEI-FOLYTATÁS
M
OKK::
ŐCCSSÍÍKKO
MÉÉRRŐ
DEWAN®-50 mérőcsík
Klór/pH mérőcsík
D
ŰSSZZEERREEKK::
MŰ
GIITTÁÁLLIISS M
DIIG
AD12 digitális pH- és hőmérséklet mérő műszer
AD31, AD32 vezetőképesség, sótartalom és hőmérséklet mérő digitális műszerek
Digitális klórmérő (HI701)

4. ALGAÖLÉS
ALGI-CID – folyadék - algásodást megelőző, algamentesítő szer
(Klóros és klórmentes fertőtlenítés mellé.)
Adagolás: 40-60 ml/10 m³/hét
CHLORALGIN – folyadék - algásodást megelőző szer
(Klóros fertőtlenítés mellé.)
Adagolás: 40-60 ml/10 m³/hét
ALGA-SOKK® P – granulátum - uszodavíz-fertőtlenítő granulátum sokkoláshoz
Adagolás: Sokkoláshoz: 10 m³ medencevízhez oldjon fel 0,5 kg ALGA-SOKK®
P-t 10 liter vízben és elosztva öntse a medence vizébe

5. PELYHESÍTÉS
DINAX® FLOCK F - 100 ml – folyadék - uszodavíz-pelyhesítő folyadék
Hígítandó termék
Adagolás: Szükség szerint 100 ml/10 m³
DINAX® FLOCK P – tasakos tabletta - uszodavíz pelyhesítő szer
Adagolás: (1-2 hetente) 50 m³ medencevízhez 1 textilzsák

6. SZŰRÉS ÉS VÍZFORGATÁS
DINAX® FILTER FIZZY P 250 gr-os (5 adag) - papírszűrő tisztító szer
Adagolás: Töltsön meg egy 5-10 literes vödröt meleg vízzel, és oldjon fel benne
egy tasak”A” és egy tasak “B” jelű szűrőtisztító port, majd áztassa
benne a szűrőt.
DINAX® FILTER CLEANER F – folyadék - homokszűrő és szűrőbetét tisztító szer
Adagolás:
Homokszűrő: adagoljon a szkimmerbe 200–300 ml szűrőtisztító
folyadékot
Szűrőbetétek: vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból és permetezze be
szűrőtisztító folyadékkal, majd erős vízsugárral mossa le
ÉGETETT KVARCHOMOK
Szűrőtöltet homokszűrőkbe
ZÖLDÜVEG
Magas minőségű szűrőtöltet homokszűrőkbe
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