
ZESTAW STARTOWY
chemia basenowa na cały sezon

Jesteś właścicielem basenu ogrodowego? Aby właściwie go użytkować potrzebujesz
odpowiednich  akcesoriów  basenowych.  Należą  do  nich środki  chemiczne  do
basenów. Stosowanie chemii  basenowej  znacznie ułatwia utrzymanie basenu w
czystości. Zastosowanie odpowiednich środków sprawi, że woda w basenie będzie
przejrzysta, pozbawiona glonów i bakterii. 

Prezentowany zestaw chemii do basenu składa się z czterech optymalnie
dobranych środków i wystarczy na cały sezon.

W zestawie:

• tabletki chlorowe Kombi 1 kg
• środek glonobójczy Algo-Stop 1l
• środek do podwyższania pH wody
• środek do obniżania pH wody
• papierki lakmusowe - wskaźnikowe do mierzenia pH wody

Chemia do basenu sprawi, że nie tylko przedłużysz żywotność Twojego zestawu 
basenowego, jak również oszczędzisz czas i pieniądze na częstą wymianę wody w 
basenie, oraz zapewnisz wysoki komfort kąpieli.

Opis preparatów:

1.  Chlorowe  tabletki  Kombi  1  kg  –  o  rozszerzonym  potrójnym  działaniu:
dezynfekcja  wody,  ograniczenie  rozrostu  glonów  oraz  likwidacja  drobnych
nieczystości z wody w celu osiagnięcia klarownej wody. Dawkuje się 1 tabletkę na
20-30  m3  wody  w  basenie.  Dawka  wystarcza  na  5-10  dni  w  zależności  od
temperatury powietrza i wody, nasłonecznienia i innych czynników.

Sposób  aplikacji: tabletki  podawać  do  wody  w  pływaku,  w  skimmerze  albo
dozowniku tabletek, który umieszcza się w systemie cyrkulacji wody przed filtrem.

2.  Środek glonobójczy Algo-Stop 1 l – płynny środek przeciwko rzęsie i  innym
glonom. 



Pierwsze użycie: 150 – 200 ml/10m3 (pierwszy tydzień)
W trakcie eksploatacji: 100 – 150 ml/10m3 /tydzień
Przy wzroście glonów: 300 – 400 ml/10m3

Sposób  aplikacji: Produkt  dodaje  się  bezpośrednio  do  wody  w  basenie  przy
włączonym obiegu wody. 

3. Preparat pH+ 1 kg – szybkorozpuszczalny granulat do podwyższenia wartości pH
wody.

Optymalne pH  wody  basenowej  wynosi  od  6,5  do  7,4  (wyższe  pH  powoduje
zmętnienie wody,  obniża skuteczność dezynfekcji,  drażni  oczy i  skórę;  niższe pH
powoduje korozję metali i betonu, blaknięcie kolorów). Zaleca się sprawdzanie pH
wody basenowej dwa razy w tygodniu.

Sposób  aplikacji: ustaloną  dawkę  wsypać  pomału  do  skimmera  przy  ciągłej
cyrkulacji wody. Po każdym uzupełnieniu musi dojść do pełnego i całkowitego obiegu
wody w basenie. Po 24 godzinach należy znowu zmierzyć pH. Dopóki pH się nie
poprawi cały cykl należy powtarzać. Dawka 100g/10m3 zwiększa pH o 0,1. Jeżeli
woda jest miękka zwiększyć dawkę na 120g /10m3.

4.  Preparat  pH-  1  kg -  szybkorozpuszczalny granulat  do  obniżenia  wartości  pH
wody.

Sposób  aplikacji: ustaloną  dawkę  wsypać  pomału  do  skimmera  przy  ciągłej
cyrkulacji  wody.  Dopóki  wartość  pH  nie  osiągnie  odpowiedniej  wartości  należy
dawkować 80g/10m3. Po każdym uzupełnieniu musi dojść do pełnego i całkowitego
obiegu wody w basenie. Po 24 godzinach należy znowu zmierzyć pH. Dopóki pH się
nie poprawi cały cykl należy powtarzać

5. Papierki wskaźnikowe do mierzenia pH wody 5 szt – prosty tester do mierzenia
pH wody.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób dozować środki chemiczne do basenu?  

Do aplikacji środków chemicznych służą skimery bądź dozowniki chemikaliów 

(pływaki). Pływaki do basenu dostępne są w naszej ofercie.  

Do czego służą papierki wskaźnikowe do mierzenia pH wody?  

Papierki lakmusowe służą do kontroli pomiaru wartości pH wody. Dzięki nim można

sprawdzić czy woda w basenie posiada prawidłowy odczyn pH.  


