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ПОКРОКОВИЙ ДОГЛЯД ЗА ВОДОЮ БАСЕЙНУ
1 баланс
Перед запуском і в процесі експлуатації постійно стежте за значенням рН (водневий показник) води
басейну. Допустимі значення - 7,2-7,4. Для цього використовуйте тестери. Контролюйте значення
загальної лужності (total alkalinity, TA) - 100 ... 150 ppm. Якщо ТА перевищує 175 ppm, для зміни рН
потрібно багато лугу або кислоти, якщо ТА нижче 60 ppm, то рН нестабільний. Для збільшення
показника рН використовуйте препарат «рН Плюс», для зменшення - «рН Мінус» або «рН Мінус
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КОРОЗІЯ
ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ
РУЙНУВАННЯ ПОКРИТТЯ

ЗНАЧЕННЯ
7.2-7.4

ВИПАДІННЯ ОСАДУ
БЛОКУВАННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ПОМУТНІННЯ ВОДИ

2 дезінфекція
Шокова дезінфекція захищає Вас і Ваш басейн від бактерій і вірусів. Видаляє з води продукти
напіворзпаду (хлораміни), бореться з неприємними запахами та подразниками шкіри та очей. Шокова
дезінфекція дозволяє впоратися з помутнінням води. Проводити ударне хлорування потрібно тільки після
виконання кроку 1 Баланс. Воно обовязково проводиться при запуску басейну. При експлуатації –
один-два рази на місяць. Ситуації в яких може знадобитися шокова обробка води: після великого
напливу відвідувачів; після сильних дощів і вітрів; неприємні запахи; скарги на подразнення очей;
помутніння води; тривала аномальна спека; після тривалої туманності і хмарності. Для шокового
хлорування використовуйте препарати: гранульований «Хлор в гранулах» або таблетований «Міні
Хлор». !Увага! В період проведення шокової обробки води купатися суворо заборонено. Починати
експлуатацію (купання) можна після того, як виміряне значення вільного хлору буде в межах до 1 мг / л.

3 Захист
Якість води в період експлуатації басейну забезпечує підтримуюча дезінфекція. Повільно розчинні
препарати зі стабілізованою формулою призначені для постійної підтримки безпечного рівня
дезінфектанта у воді. Ці препарати розміщують в поплавцях басейну, де вони розчиняються протягом
тривалого часу. Препарат «Максі Хлор» містить 90% активної речовини, і тривалий час дбає про безпеку
Вашого басейну. Комплексний препарат «Таблетки Супер» включає в себе додаткові компоненти які
дозволяють знезаражувати воду, боротися з водоростями і помутнінням води, стабілізувати роботу
дезінфектантів
усуваючи
неприємні
запахи.

4 Прозорість
Для боротьби з водоростями і мутністю води потрібні додаткові препарати, винесені в Крок № 4.
Водорості - мікроскопічні види рослин які можуть заселяти Ваш басейн. Ось основні види: зелені
водорості - як правило плавають у воді, роблячи її каламутною; бурі водорості - зазвичай чіпляються до
стінок басейну. Якщо провести рукою або щіткою по стінці басейну, підніметься коричнева хмара; чорні
водорості - чіпляються за стіни і дно басейну і дуже важко піддаються виведенню. Водорості потрапляють
в басейн з пилом, їх заносить вітер і дощ. Їх розмноження призводить до появи каламутності, слизу на
стінках і неприємного запаху. Для профілактики і боротьби з цими неприємностями використовуйте
рідкий препарат «Альгекс». Щотижневе додавання препарату в воду позбавить від подібних явищ. Ще
однією проблемою в воді басейну є нерозчинені мікроскопічні зважені частики, які призводять до
помутніння в воді. Вони настільки маленькі, що їх не затримує фільтруючий елемент. Для боротьби з цією
неприємністю у нас є засіб. Рідкий препарат «Освітлювач» або сухий гранульований «Флокер» і «Флокер
в
катриджах».

***

Інструкцію із застосування і дозування кожного препарату читайте на етикетці з продуктом.
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РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ
Проблема

Можлива причина

Рішення
ПРИ
ОБСЛУГОВУВАННІ
БАСЕЙНУ
відрегулювати значення рН до 7,2 - 7,4

вода каламутна, молочного
кольору

наявність суспензій, колоїдних
частинок (органічного походження)

слизові відкладення на стінках
басейну; вода каламутна
зеленого кольору

ріст водоростей

відрегулювати значення рН до 7,2 - 7,4
провести ударне хлорування засобом «Хлор в
гранулах», «Мініхлор», застосувати альгіцид
«Альгекс», додати коагулянт «Флокер»

подразнення шкіри та очей

високий або низький рН,
відсутність хлору в воді

відрегулювати значення рН до 7,2-7,4; ударне
хлорування препаратом «Мініхлор» або «Хлор
в гранулах»

швидкий ріст водоростей

злива, висока температура повітря,
спори водоростей

застосувати препарат Альгекс

в басейнах зі штучною течією
сильне спінювання води

наявність у воді залишків зимового
консерванту, або миючого засобу

збільшити кількість додавання свіжої води; не
застосовувати побутові чистячі засоби

корозія металевих деталей
басейну

надто низьке значення рН

підвищити значення рН до 7,2 - 7,4
препаратом «рН Плюс»

вода прозора з жовтуватим
відтінком; коричневі плями на
дні і стінках басейну

наявність у воді Fe (жовто-зелений
колір води) або Cu (бірюзовий
колір)

відрегулювати значення рН; видалити з води
басейну іони заліза, міді, срібла, кальцію, та
інших металів, коричневі плями можна
прибрати за допомогою шокового хлорування
препаратом «Мініхлор» або «Хлор в гранулах»

різка зміна рН води

низьке значення загальної
лужності (ТА - total alkalinity)

встановити значення ТА в межах 100 ... 150
ppm

важко зменшити рН води або
велика витрата препарату рН
Мінус

високе значення загальної
лужності (ТА - total alkalinity),
більше 175 ppm

встановити значення ТА в межах 100 ... 150
ppm

швидко зменшується кількість
вільного хлору

відсутність стабілізатора в воді;
висока температура

використовувати стабілізований органічний
хлор; перевірте рівень стабілізатора в воді

велика каламутність води

механічне забруднення

додати рідкий Флокер у воду басейну;
залишити діяти як мінімум на одну ніч, після
чого бруд, що осів на дно басейну, зібрати
пилососом

іржава червона вода

наявність у воді металів

переконайтеся, що вода належним чином
збалансована, тобто показники pH і загальної
лужності знаходяться всередині
рекомендо-ваних діапазонів; потім проведіть
хлорування препаратом «Хлор в гранулах»,
для того щоб весь метал окислився, після чого
проводимо повторне хлорування для
випадання металу в осад. Додаємо коагулянт
«Флокер» і ретельно пилососимо дно і стіни
басейну.

провести ударне хлорування засобом «Хлор в
гранулах »,« Мініхлор », додати коагулянт
« Флокер »
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Контроль параметрів води:
Тестери
100Q – рН/СI/Br/Альгекс
200Q – рН/Активний кисень(О2) /Альгекс
700 – рН/СI/Br/Луг/Жорсткість/Цианурова к-та/Альгекс
600 – Сіль (NaCl )

Тестер рН/СI 30/30
Складається з 30 таблеток для вимірювання рівня рН (Phenol) і 30 таблеток для
вимірювання концентрації хлору ( 1)
Міні-Тестер рН/Oxygen 20/20
Складається з 20 таблеток для вимірювання рівня рН (Phenol Red) і 20 таблеток
для визначення концентрації активного кисню (DPD4)

Регулювання показника pH:
рН Плюс (сухий)
Засіб для підвищення рівня рН у воді басейну. Білий гранульований порошок
на основі карбонату натрію.

рН Мінус (сухий)
Засіб для зниження рівня рН у воді басейну. Білий гранульований порошок на
основі бісульфату натрію.

рН Мінус (рідкий)
Ефективний рідкий засіб для зменшення рівня рН. Призначений для обробки
води вручну або за допомогою дозуючих станцій.

***
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Щойно заповнений басейн не має достатньої концентрації дезінфектанту, який забезпечує
придушення мікроорганізмів. Тому, для досягнення необхідної концентрації хлору, вноситься
його «ударна доза». Рекомендуємо проводити ударне хлорування препаратами «Мініхлор» і
«Хлор в гранулах» кожні 2 або 3 тижні згідно з інструкцією з його застосування.
Слідкуйте, щоб рівень рН не перевищував значення 7,4.
* Використовуйте препарат рН-мінус / рН-плюс і тестери для аналізу води (Крок 1)

ХЛОР В ГРАНУЛАХ
Використовується для знезараження води, а також для «шокового
хлорування». Гранульований швидкорозчинний препарат на основі органічного
хлору. Вміст активного хлору 55%.

МІНІХЛОР
Використовується для знезараження води, а також для «шокового
хлорування». Швидкорозчинні таблетки на основі органічного хлору вагою 20 г.
Вміст активного хлору 55%.

***
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Для довготривалої дезінфекції води і підтримки необхідної кількості хлору застосовують
повільно розчинні препарати.
Слідкуйте, щоб рівень рН не перевищував значення 7,4.
* Використовуйте препарат рН-мінус / рН-плюс для коригування рівня рН і тестери для
аналізу води (Крок 1).

МАКСІХЛОР
Препарат для тривалого знезараження води басейну. Повільно розчинні
таблетки по 200 г. Вміст активного хлору 85 – 90 %. Тривалість дії таблеток
залежить від температури води, погодних умов та інтенсивності використання
басейну. Застосовується в поєднанні з реагентами для регулювання рівня рН
води басейну.
Рекомендується використовувати в дозаторах хлору, скімерах чи плаваючих
дозаторах.

ТАБЛЕТКИ СУПЕР
Препарат для тривалого знезараження води басейну. Розчинні таблетки 20/200
г. Вміст активного хлору 85 - 90%. Універсальність властивостей препарату
полягає в комбінованому поєднанні наступних компонентів в його складі:
- компоненти дезінфекції........
- стабілізатор хлору.....
- флокулянт для освітлення води.........
- засіб для знищення водоростей
- засіб видалення грибкових утворень.............
Препарат перешкоджає розвитку мікробіологічних спор і колоній
Застосовується в поєднанні з реагентами для регулювання рівня рН води
басейну.
Рекомендується використовувати в дозаторах хлору, скімерах чи плаваючих
дозаторах.
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Інструкцію із застосування і дозування кожного препарату читайте на етикетці з продуктом.

КонсультацIя:
(044) 426-49-51
mailbox@pools.ua

4 кроки

1 баланс

2 дезінфекція

3 Захист

4 Прозорість

Для забезпечення природного кольору води, усунення утворень колоній і спор водоростей,
грибків, а також усунення завислих дрібних частинок забруднювачів, що викликають
помутніння, використовуються такі препарати:

АЛЬГЕКС
Рідкий засіб блакитного кольору, без запаху, не піниться, перешкоджає
розмноженню та знищує водорості і грибки. Ефективно працює з хлором. Не
використовувати в ставках для розведення риб!

ФЛОКЕР (сухий)
Легко розчинний порошок для коагуляції, усуває каламутність води, здатний
формувати пластівці з забруднень, які відфільтровуються чи осідають на дні
басейну, після чого видаляються пилососом.

ФЛОКЕР (в картриджах)
Повільно і рівномірно розчинний препарат в картриджах по 125 г, ефективно
зменшує каламутність води в басейні, протягом тривалого часу дозує у воду
басейну коагуляційний засіб і поліпшує процес фільтрації. Працює як у режимі
проточного перемішування, так і в плаваючих дозаторах.

ФЛОКЕР (рідкий)
Ефективний рідкий засіб для коагуляції зважених часток і досягнення
прозорості води. Призначений для обробки води вручну або за допомогою
дозуючих станцій.

***
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