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DINAX TÉLIESÍTŐ  
kültéri medencék téliesítése lépésről lépésre 
medencevíz-áttelelést elősegítő folyadék 
 
 

ALKALMAZÁSA: 
Fürdőmedencék vizének téliesítésére. Megakadályozza a biológiai lerakódások 
kialakulását, oldatban tartja a keménységet okozó sókat. Biztosítja a fémfelületek 
foszfátos védelmét, megakadályozza a korróziót. A biocid hatás eléréséhez szükséges 
idő 2 óra. 

TÉLIESÍTÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI: 
1. Várja meg, amíg a víz hőfoka tartósan 15°C alá süllyed. 
2. Mérje meg a víz keménységét. A téliesítő folyadék szükséges mennyisége a 

vízkeménység függvényében alakul. (Az átlagos keménységű víz 10–18 nk° között van) 
3. Porszívózza ki a medencét! 
4. Ellenőrizze a víz biológiai tisztaságát! 

a. Amennyiben a vízben van fertőtlenítőszer, és az az átlagos módon került be-
adagolásra (tehát nem kellett belőle az utolsó pár napban kiemelkedően sok), a 
DINAX TÉLIESÍTŐ az adagolási javaslat szerint beadagolható. 

b. Ha a vízben nincs fertőtlenítőszer (esetleg már napok óta nem adagoltak bele 
vegyszert), a téliesítés előtt a medencét sokkolni kell. Sokkoláshoz adagoljon a 
medencébe ALGA-SOKK P-t, 10 m3 vízre számítva 0,5 kg-ot. Az ALGA-SOKK P 
adagolását 3 naponta ismételni kell, amíg ki nem tisztul a víz vagy már 3 nap alatt 
nem csökken mérhetően a vízben a szabad aktív klór értéke. (A hagyományos 
klórteszterek túlságosan magas klór érték esetén „kifehérednek” ilyenkor 
alkalmazzunk hígítást a méréskor.) A homokszűrőt naponta öblítsük vissza, ha a 
víz nem kristálytiszta (zöld, esetleg opálos). A sikeres sokkolás után (a víz tiszta és 
tartalmaz fertőtlenítőszert) beadagolhatja a téliesítő folyadékot. 

5. Szkimmeres medencék esetén adagolja be a DINAX TÉLIESÍTŐ folyadékot és for-
gassa a vizet, hogy a szer jól elkeveredjen! 

6. A forgatás után engedje a vízszintet a szkimmer alá, és víztelenítse a szerelvényeket! 
7. A medence test és a burkolat védelme érdekében helyezzen be fagytesteket a 

medencébe! 

ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 0 – 10 nk° között 10 m3 medencevízbe 400 ml 
 10 – 18 nk° között 10 m3 medencevízbe 500 ml 
 18 nk° felett 10 m3 medencevízbe  600 ml 

 
Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 


