POOL
USZODAVEGYSZER CSALÁD

GYORS KLÓR
GRANULÁTUM
KLÓR TARTALMÚ
USZODAVÍZ FERTŐTLENÍTŐSZER

Gyors és biztonságos uszodavíz fertőtlenítés!
A VINYL POOL GYORS KLÓR granulátum formának köszönhetően extra gyorsan
fejti ki hatását. Kiválóan alkalmas kezdődő algásodás megszüntetésére és egyéb
okból szükséges sokkoló klórozásra, általános fertőtlenítésre.
További előnyei az egyszerű és biztonságos kezelés, könnyű adagolás. Tárolása és
szállítása nem igényel különös óvintézkedéseket.
A VINYL POOL GYORS KLÓR eljuttatja a már jól bevált klóros fertőtlenítés előnyeit
olyan felhasználási helyekre is, ahol a klór szállításának és tárolásának feltételei
nincsenek meg vagy hatósági előírások nem tették eddig azt lehetővé.

Kiszerelések:
- 25kg-os keménypapír hordó
- 25kg-os műanyag hordó
Felhasználási javaslat:
1. Használat előtt állítsuk be az uszodavíz pH-ját 7 - 7,4 közé. A megfelelő pH érték
nemcsak a fürdési komfort miatt fontos, hanem a hatékonyság szempontjából is!
Magas pH érték esetén megnő a fertőtlenítést már nem végző, úgynevezett kötött
klór mennyisége, a víz ettől lesz „klórszagú”, és csípi a bőrt és a szemet. Ez
rendszeres pH ellenőrzéssel elkerülhető!
2. Amennyiben nem automata adagolót használunk, a vizet lehetőleg használaton
kívül kezeljük, pl. este. A kezelés alatt a vízforgatónak üzemelnie kell!
3. Adagolási útmutató
Sokkoló klórozás: 8-16 gramm gyors klór / medencevíz m3
Kezdődő algásodás vagy egyéb rendkívüli szennyeződés esetén adagoljunk a
vízhez az algásodás/szennyeződés mértékétől függően 8-16 gramm gyors klórt
medencevíz köbméterenként és intenzíven forgassuk a vizet néhány órán át.
Ezután hagyjuk a vizet ülepedni egy éjszakán keresztűl majd porszívozzuk ki a
medencét.
Fenntartó klórozás: 1,5-3 gramm gyors klór /medencevíz m3 víz naponta
A vízkezelés során tartsuk be a munkavédelmi szabályokat is. Viseljünk
védőszemüveget, védőkesztyűt, védőkötényt. A munka során kerüljük az étkezést,
ivást és a dohányzást. A munka befejeztével alaposan tisztálkodjunk meg.
A VINYL-POOL GYORS KLÓR más, savtartalmú vegyszerekkel (pl sósav)
veszélyes klórgáz képződés miatt együtt nem adagolható! Adagolás előtt a balesetek
elkerülése érdekében kérjük a termék Biztonsági adatlapját is áttanulmányozni.
Teljes körű információval, szaktanácsadással és további termékekkel állunk
kedves vásárlóink rendelkezésére.
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