PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE

Środki chemiczne do pielęgnacji wody
Dezynfekcja wody basenowej ma na celu zatrzymanie mikrobiologicznej aktywności i zniszczenie mikroorganizmów.
Dezynfekcja nie oznacza sterylizacji, gdyż niektóre z organizmów mogą przeżyć w stanie nieaktywności np. tworząc
przetrwalniki, które nie rosną i nie rozmnażają się, ale istnieją. Gdy warunki otoczenia staną się korzystne, przyjmą
ponownie swój aktywny stan i mogą się szybko rozmnożyć. Dlatego dezynfekcja musi być prowadzona ciągle.
Produkty stosowane są w stężeniu działającym szkodliwie na mikroorganizmy, nie zaś na ludzi. Normalne warunki dla
dobrej dezynfekcji to: 0,5 do 1,0 mg/l chloru, pH pomiędzy 7,0 a 7,6. W naszej ofercie znajdziecie Państwo tylko
najlepsze preparaty chlorowe w postaci dwu- i trójchloroizocyjanuratów. Mają dużą zawartość chloru i sprzedawane są
w formie stałej, dzięki czemu są łatwe w użyciu. Wolno rozpuszczające się tabletki nadają się wyśmienicie do
długotrwałej dezynfekcji basenu i nie wymagają ingerencji człowieka. Tabletki i granulaty nie powinny być wrzucane
bezpośrednio do basenu.
Środki chlorowe
Quick chlor - granulat
szybko rozpuszczalny, organiczny chlor
w granulacie, do dezynfekcji wody.
Na 10 m3 wody wystarcza 35 gramów.

Quick chlor – tabletki
szybko rozpuszczalny, organiczny chlor
w tabletkach 20g do dezynfekcji wody.
Na 10m3 wystarcza 5 sztuk.

granulat puszka 1 kg kod 406601
5 kg kod 406608

tabletki 1 kg kod 406501
5 kg kod 406508

Maxi chlor – tabletki
multifunkcyjny, wolno rozpuszczalny
w tabletkach 200 g, do dezynfekcji wody.
Utrzymuje w wodzie stały poziom chloru.
1 tabletka na 30 m3 wody. W składzie
dodatkowo środki glonobójcze i substancje
klarujące wodę.

Mini-maxi chlor – tabletki
multifunkcyjny, wolno rozpuszczalny
w tabletkach 20 g, do dezynfekcji wody.
Utrzymuje w wodzie stały poziom chloru.
1 tabletka na 2 m3 wody. W składzie dodatkowo
środki glonobójcze i substancje klarujące wodę

maxi chlor 1 kg
5 kg

kod 406701
kod 406708

mini maxi 1 kg 406801
5 kg 406808
Stabilizowany chlor płynny
chlor płynny 35 kg
do automatycznego dozowania kod 410560
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