PIELĘGNACJA/CZYSZCZENIE

Środki chemiczne do pielęgnacji wody
Płynne środki do automatycznego dozowania
chlor płynny 35 kg kod 410560
flock płynny 30 kg kod 410520
aktywny tlen 30 kg kod 410665

pH Minus płynny 40 kg kod 410530
pH Plus płynny 35 kg
kod 410540
tlen koncentrat szokowy kod 410667

Żel czyszczący
Uniwersalny żel do czyszczenia basenów. Przeznaczony do basenów foliowych i płytkowych. Czyści także pod wodą.
Konsystencja w postaci żelu powoduje, że nie spływa on z gąbki podczas czyszczenia.
żel czyszczący 1 kg kod 406101
Środki specjalne
To produkty o specjalnym przeznaczeniu. Stabilizator zapobiega wytrącaniu wapnia i żelaza. Chlor STOP obniża
poziom chloru w wodzie. Odpieniacz zapobiega powstawaniu piany.
stabilizator twardości 5 kg kod 410716
stabilizator twardości 10 kg kod 410717

chlor STOP 5 kg kod 406630
odpieniacz 1 kg kod 410720

Tester chloru i pH

Tester aktywnego tlenu i pH
Aparat do określania wartości pH i aktywnego
tlenu w wodzie. Tabletki rozpuszczają się
szybko i mają długą trwałość.

.

Aparat do określania wartości pH i wolnego
chloru w wodzie. Tabletki rozpuszczają się
szybko i mają długą trwałość.

tester chlor/pH
kod 53100
tester chlor/ph economic kod 53090

Tabletki do testera.
Szybko rozpuszczalne tabletki, używane w testerach
Pakowane w folię aluminiową po 10 sztuk.

chlor DPD 1, 500 szt.
pH Phenol Red, 500 szt.
tlen DPD4 500 szt.
chlor DPD 3, 500 szt.

kod 413315
kod 413415
kod 413325
kod 413358

tester tlen/pH kod 53120

Tabletki do fotometrów
Szybko rozpuszczalne tabletki używane w fotometrach.
Pakowane w folię aluminiową po 10 sztuk.

chlor DPD 1, 500 szt.
chlor DPD 3, 500 szt.

Fotometr MD200
Aparat do precyzyjnego pomiaru fotometrycznego, sterowany
mikroprocesorem z wyświetlaczem kwarcowym. Komplet z tabletkami,
kuwetami i akcesoriami w wygodnej walizce.
Zakres pomiaru: chlor (wolny, związany, całkowity), wartość pH,
kwas cyjanurowy.
kod 413635
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kod 413314

pH Phenol Red, 500 szt. kod 413411
kod 413357

