Řada sortimentU Bazénové chemie Aqua blue
anti řasa

Combiblock

snížení tvrdosti
přípravek ke snížení
tvrdosti vody

nepěnivý přípravek k likvidaci
všech druhů řas

multifunkční blok pro Vaše pohodlí,
chlorování, vyvločkování a likvidace řas

Ničí všechny druhy řas vyskytujících se v
bazénech, má výrazné bakteristatické a
baktericidní účinky proti širokému spektru mikroorganismů. Je velmi účinný
zejména na zelené řasy. Přípravek také
účinně omezuje výskyt šlemu ve filtračním zařízení a zvyšuje jeho účinnost.
Díky svému složení má dlouhodobé
učinky a v bazénové vodě se odbourává
jen pomalu.

Pomalu beze zbytku rozpustný multifunkční blok s cca 80% aktivního chloru.
Vhodné pro průběžné dlouhodobé a
komplexní ošetřování bazénové vody,
zahrnující desinfekci chlorováním, vyvločkování nečistot a ničení a zabránění
růstu řas.

Přípravek slouží k zamaskování iontů soli
ve vodě, které způsobují, jak nepříjemné usazeninyna stěnách bazénu - vodní
kámen (vápník, hořčík), tak i zákaly bazénové vody ( železo, mangan). Působí v
širokém rozsahu pH a je stabilní také při
vysokých teplotách.

oxy

šok

ph Mínus tekutý

desinfekce na základě
aktivního kyslíku

chlorový rychlorozpustný granulát
k okamžitému zachlorování
a desinfekci vody

snižuje hodnotu pH v bazénové vodě z
alkalické na ideální hodnotu 7,0 – 7,4

Aqua Blue Oxy je nový desinfekční přípravek pro ošetření vody v plaveckých
bazénech. Je vhodný i pro dětské bazény, protože je šetrný k alergické a citlivé
pokožce. Jeho hlavní účinná látka se
rozkládá na vodu a kyslík. Je účinný proti
bakteriím, virům, amébám, houbám a
řasám.

Okamžitě účinný granulát rychle zachloruje, pravidelné dávkování pomáhá
udržovat čistou vodu v bazénu. Přípravek působí jako rychlá pomoc při akutních potížích s čistou vody např. vlivem
vysokých letních teplot.

Dávkování pomocí čerpadla přímo z
tohoto balení. Vysoce koncentrovaný a
vysoce vydatný. Použitelný pro automatická regulační a dávkovací zařízení. Bezchlorový a nekorozivní.

P

desinfect

šetrný přípravek k likvidaci vápenatých
usazenin z bazenových ploch a spár

přípravek k trvalé dezinfekci bazénové
vody pomocí automatického
dávkovacího zařízení

Přípravek je určen k šetrnému odstranění vápenatých usazenin z ploch bazénů,
spár nebo ostatních méně dostupných
míst dle potřeby.

Přípravek na údržbu vody v bazénech.
Stabilizovaný, 12 - 15 % aktivního Cl, silně zvišující ph.

ph Mínus
sypký přípravek ke snížení
hodnoty pH v bazénové vodě
Granulovaný přípravek upravuje hodnotu pH vody v bazénu. Vyznačuje se
jednoduchým dávkováním a okamžitou účinností.
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Řada sortimentU Bazénové chemie Aqua blue
triplex
multifunkční tablety k dlouhodobé
desinfekci, chlorování, vyvločkování
nečistot a likvidaci řas
Pomalu beze zbytku rozpustné tablety
s cca 80 % aktivního chloru. Vhodné pro
průběžnou dlouhodobé a komplexní
ošetření bazénové vody, zahrnující desinfekci chlorováním, vyvločkování nečistot a ničení a zabránění růstu řas.

tablety

vločkovač

pomalu rozpustné tablety pro dlouhodobé desinfekci a chlorování

přípravek pro vyvločkování
nečistot - čiření vody

Pomalu beze zbytku rozpustné tablety
s cca 80 % aktivního chloru, vhodné pro
průběžnou dlouhodobou desinfekci bazénové vody.

Přípravek vyvločkuje jemné částečky
nečistot tvořící neodfiltrovatelnou suspenzi - zákal vody. Umožní tak vysrážení
nečistot do větších vloček, jejich sedimentaci a následné zachycení ve filtru či
odsátí bazénovým vysavačem.

tablety mini
chlorovací tablety malé

zazimovač
přípravek k zazimování bazénu,
zamezuje tvorbě řas
a vodního kamene
Prostředek k přezimování bazénů zamezuje růstu řas a vzniku minerálních zákalů a usazenin během zimní pauzy. Díky
svým vlastnostem značně ulehčí jarní
čištění bazénu.

Chlor start
koncentrovaný organický chlorový
granulát pro první zachlorování a
desinfekci bazénu po napuštění
Rychlorozpustný organický granulát
s obsahem stabilizovaného aktivního
chloru, minimálně 55 %. Přípravek umožňuje bezpečné, pohodlné a rychlé první
zachlorování na začátku koupací sezóny.
Při vyšším dávkování lze nouzově použít
k odstranění řas vyskytujících se běžně
v bazénové vodě (obsahuje totiž stabilizovaný chlor, který z vody vyprchává
pouze pomalu). Pro následující šokové
ošetření je však vhodnější přípravek
AQUA BLUE ŠOK.
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Beze zbytku rozpustné tablety s cca
80 % aktivního chloru, vhodné pro průběžnou dlouhodobou desinfekci bazénové vody.

ph Plus
sypký připravek pro zvýšení
hodnoty pH bazénové vody

oxysolid
kyslíkový rychlorozpustný granulát
pro okamžitou desinfekci vody
Rychlorozpustný kyslíkový granulát
slouží především k prvnímu ošetření
vody na začátku sezóny, dále pak ke korekci koncentrace kyslíku při průběžné
desinfekci.

Práškový až granulovaný přípravek upravuje hodnotu pH vody v bazénu. Vyznačuje se jednoduchým dávkováním a
okamžitou účinností.

jiskra
Tekutý vločkovač a rozjasňovač
Universální přípravek vhodný pro všechny privátní bazény je určen pro vločkování jemných částeček nečistot tvořící
neodfiltrovatelnou suspenzi – zákal
vody. Umožní dokonalé vysrážení těchto nečistot do větších vloček a jejich
následné odfiltrování nebo sedimentaci
a dodá vodě žádanou jiskru jako u pramenité vody. Reaguje velmi rychle nezávisle na teplotě vody. Zlepšuje účinnost
filtrace, pomáhá prodlužovat životnost
její pískové náplně.
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super čistič
vysoce účinný čistící přípravek pro
všechny druhy bazénových povrchů
Velmi účinný čistič v prášku, speciálně
vyvinutý pro čištění silně znečištěných
všech druhů bazénových povrchů (obklady, plastové fólie, nátěry, nerez). Přípravek lze velmi dobře použít zejména
na mastné nečistoty (linka na stěně bazénu kolem hladiny) a po zimní přestávce při čištění před novou sezónou. Při
odstraňování i zažrané špíny není třeba
pracovat s námahou. Přípravek nečistoty rozpouští a lze je snadno pouze setřít.
Spotřeba přípravku je velmi malá. Je
možné jej dlouhodobě skladovat.

