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BAZÉNOVÁ 
CHÉMIA
PRE KRIŠTÁĽOVO ČISTÚ 
A HYGIENICKY OŠETRENÚ VODU

PRÍSLUŠENSTVO
K BAZÉNOM

SADY
Štartovacia sada pre bazény
Obsahuje: pH mínus, chlór štart/šok, algicíd,
testovacie pásiky AquaChek 4v1

Sada pre vírivky EasySpa
SADA 3v1 NA 12 TÝŽDŇOV PRE VÍRIVKY 
DO 1,5m3

Obsahuje: 1 sáčok so štartovacou chémiou, 
12 šáčkov na týždenné použitie a 1 sáčok 
s čistiacou chémiou

Kvalitu bazénovej vody kontrolujte priebežne raz týždenne, 
v závislosti od teploty a zaťaženia. Zmena kvality sa zvyčajne 
prejaví zmenou farby vody. Kontrolu môžete vykonať pomocou 
testovacej sady pH/chlór alebo testovacími pásikmi. Vhodným 
zdrojom na napĺňanie bazéna je verejná vodovodná sieť.

 

ZÁSADY POUŽITIA CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV:

- chemické prípravky nikdy navzájom nemiešajte, používajte 
ich podľa návodu na etikete,

- chlórové tablety aplikujte v plavákovom dávkovači, nikdy nie 
priamo do bazéna,

- vločkovacie prípravky aplikujte vždy do skimmera, nikdy nie 
priamo do bazéna.

Hrubé nečistoty (listy, zemina, piesok) môžu spotrebu 
dezinfekčných látok zvýšiť. 

ODSTRAŇOVANIE HRUBÝCH NEČISTÔT:

- plávajúce nečistoty - sieťky, vákuové pumpy,

- dnové nečistoty - ručné, automatické vysávače, sieťky.

Optimálne hodnoty vody v bazéne

pH 7,2 - 7,4

voľný chlór 0,3 - 0,6 mg/l

alkalita 80 - 120 ppm

stabilizátor chlóru 30 - 50 ppm



ČISTENIE

VLOČKOVAČE
Vločkovacia kartuša
Prípravok na vyvločkovanie jemných 
častíc, odstránenie zákalu vody.

Čistič-odvápňovač 
Prípravok na odstránenie vápenatých   
usadenín zo stien bazéna.

STABILIZÁTORY
Stabilizátor tvrdosti
Blokuje vypadávanie vodného kameňa  
(tvorbu vápenatých usadenín).

Odstraňovač kovov
Blokuje vypadávanie zoxidovaného železa, 
mangánu a medi.

PROTI RIASAM
Algicíd
Algicíd s vôňou aloe vera 
Algicíd s vôňou kamilky
Širokospektrálne algicídy, prevencia   
proti riasam.

Zazimovač
Prípravok na zazimovanie, spomaľuje rast 
rias pri nízkych teplotách.

Čistič gélový alkalický 
Prípravok na ostránenie znečistenia 
hladinovej linky.

DEZINFEKCIA

pH plus 
na zvýšenie hodnoty pH
(správna hodnota pH je 7,2-7,4).

Chlór štart/šok
Rýchlo rozpustný granulát na prvotnú 
dezinfekciu a pre rýchle „zašokovanie“    
vody v priebehu sezóny.

pH
pH mínus
na zníženie hodnoty pH
(správna hodnota pH je 7,2-7,4).

Multifunkčné tablety
Pomaly rozpustné tablety  k dezinfekcii 
vody v priebehu sezóny. Pri rozpúšťaní 
tablety dochádza k postupnému uvoľneniu 
chlóru, algicídu a stabilizátora chlóru.

Vločkovač
Vysoko účinný polymérny prípravok  
s prejasňujúcim efektom krištáľovo čistej 
vody.

Problém v bazéne pH- pH+ Chlór štart/šok Multifunkčné tablety Algicíd Vločkovač Stabilizátor tvrdosti Odstraňovač kovov Zazimovač Odvápňovač Čistič gélový

Štart bazéna x x x x x x

Sezóna bazéna x x x x x x x x x x

Nízke pH x

Vysoké pH x

Tvrdá voda x x

Zakalená voda x x x

Hnedá voda x x

Fólia s povlakom slizu x x x x

Drsné steny x x

Zazimovanie bazéna x x


