
DINAX FLOCK F – 1 literes flakonban
Pelyhesítőszer kismedencékhez  

Figyelem!     A DINAX FLOCK F 100 ml   HASZNÁLAT     ELŐTT     HIGÍTANDÓ!  

MIKOR VAN SZÜKSÉG PELYHESÍTŐSZERRE?
Amikor a medencevízben a lebegő részecskék mennyisége meghalad egy értéket, a vízre eső fénysugarak szó-
ródnak, a vizet opálosnak, zavarosnak, látjuk. Ezek az apró kolloid szennyeződések, (p. algák) a szűrőberendezé-
seken nem akadnak fenn. Ilyenkor a vízbe adagolt  pelyhesítőszer a részecskékből nagyobb,  szűrhető méretű
pelyheket képez. Ezt a folyamatot nevezzük pelyhesítésnek vagy flokkulálásnak. A folyamat során a nagyobb
pelyhek a medence aljára leülepednek, ezeket porszívózással távolítjuk el a vízből.

ALKALMAZÁSA
A DINAX FLOCK F alkalmazását a medencevíz opálosodása esetén vagy algamentesítés utáni helyzetben 
javasoljuk, illetve segít kiszűrni a vízből a lebegő szennyeződésként jelenlévő vasat is. A pelyhesítőszer előse-
gíti a víz gyorsabb tisztulását azáltal, hogy a vízforgató rendszer szűrői által átengedett lebegő szennyeződéseket 
pelyhekké ugrasztja össze. 
A szert hígítást követően adagoljuk a vízhez. Bármely fertőtlenítőszer mellett használható. Javasolt pH-
érték: 6,5-7,5 között.

ADAGOLÁS
A DINAX FLOCK F folyadékot ADAGOLÁS ELŐTT VÍZZEL HIGÍTANI KELL!

A hígítást a helyszínen, közvetlenül a felhasználás előtt kell elvégezni:
1. A palackban levő 100 ml DINAX FLOCK F-hez töltsön ivóvizet a palack oldalán látható

1000 ml-es jelzésig.
2. Zárja le a kupakkal a flakont és keverje össze a folyadékot.
3. A víz felszínén egyenletesen eloszlatva öntse a hígított folyadékot a medencébe.
4. A szer beadagolását követően forgassa a vizet, hogy a megfelelő elkeveredés biztosított

legyen.
5. Állítsa le a vízforgatást. 6 óra elteltével a keletkezett pelyhek a medence aljáról kiporszí -

vózhatóvá válnak, illetve a forgatás újraindítása után a szűrő segítségével eltávolíthatóak.
A homokszűrőt a porszívózás után mossuk vissza!

6. Szükség esetén ismételjük meg a kezelést!
Figyelem! Túladagolás esetén a víz enyhén opálossá válik. Ennek elkerülésére tartsuk be a fo-
kozatosság elvét, mindig inkább többször, kisebb mennyiségeket adagoljunk. Ha mégis túlada-
golás történik, ez a használat során lassanként (1-3 nap) eltűnik. 
Kiegyenlítő tartályba az iszapképződés miatt soha ne adagoljuk!
A hatásidő 6-8 óra, de a medence a szer beadagolását követően azonnal használható.
Amennyiben algamentesítés utáni helyzetben használja a DINAX FLOCK F-et, olvassa el a Sokkolás menete cí-
mű tájékoztatót is!

ADAGOLÁSI MENNYISÉGEK
A medencevíz átlátszóságát az alábbi táblázat alapján becsüljük meg, és a megfelelő mennyiséget adagoljuk.

Opálosság 
szintje

Leírás
Adagolandó mennyiség

a HÍGÍTOTT FLOCK F-
ből

Teljesen tiszta víz: A víz tökéletesen átlátszó. -

Enyhe opálosság: A lámpa felkapcsolásakor fénytörést érzékelünk. 50-100 ml/m3

Közepes opálosság: A medence alja alig látszik. 100-150 ml/m3

Erős opálosság: A medence alján lévő minta nem látszik, lépcső vagy
létra esetén az alsó lépcsőfokok homályosan látszanak,
a vízben szemmel látható lebegő részecskék vannak.

150-300 ml/m3

Az adagok kiméréséhez használhatja a palack oldalán látható beosztást is.

1 l-es flakon tartalma: 100 ml DINAX FLOCK F
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