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Firma CHEMOFORM CZ je dcefiinou spoleãností firmy CHEMOFORM AG, která byla zaloÏena v roce
1962 pro v˘robu chemick˘ch produktÛ pro prÛmysl. Postupnû se specializovala na v˘robu a v˘voj bazé-
nové chemie a díky skvûlé obchodní strategii a dÛrazu na kvalitu vyrábûn˘ch pfiípravkÛ nyní patfií k nejsil-
nûj‰ím hráãÛm Evropy v oblasti bazénové a wellness chemie.

CHEMOFORM vlastní v souãasnosti unikátní v˘robní linku na v˘robu ‰irokého spektra tekut˘ch pfií-
pravkÛ. Jednotlivé suroviny jsou váÏeny s témûfi absolutní pfiesností, fiedící kapalina pochází z vlastní, spe-
ciální ãistiãky. V˘roba je vedena tak, aby se k zákazníkovi dostal stoprocentnû ãist˘ a tudíÏ stoprocentnû
úãinn˘ v˘robek.

CHEMOFORM dbá téÏ o Ïivotní prostfiedí a o relativní nezávadnost sv˘ch produktÛ. Proto se snaÏí z na-
bídky surovin, ze kter˘ch své pfiípravky vyrábí, vybírat takové, které obsahují co nejménû pojiv, mají nej-
men‰í moÏnou zátûÏ na Ïivotní prostfiedí, jsou co nejménû ‰kodlivé pro okolí i za cenu vy‰‰ích v˘robních
nákladÛ.

Firma disponuje vlastními laboratofiemi pro v˘voj nov˘ch a rozvoj stávajících produktÛ. Díky více neÏ
padesátileté praxi a úzké specializaci se nyní mÛÏeme chlubit snad nej‰ir‰ím sortimentem na poli bazénové
a wellness chemie v Evropû.

O FIRMù
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JAK VYBRAT KVALITNÍ CHEMII DO BAZÉNU?

Kvalita
Kvalitu v˘robku urãuje nûkolik dÛleÏit˘ch faktorÛ. Nejviditelnûj‰ím ukazatelem kvality je koncentrace

úãinné látky. Naopak neviditeln˘mi faktory jsou kvalita úãinné látky, doplÀujících surovin ãi fiedící kapa-
liny a souãasnû i samotn˘ zpÛsob v˘roby.

Úãinná látka, aÈ uÏ je to látka dezinfekãní, vloãkovací, algicidní ãi detergentní, musí b˘t ve v˘robku ob-
saÏena a vysoká koncentrace je zde Ïádoucí. âím vy‰‰í koncentrace, tím vy‰‰í úãinnost a niÏ‰í spotfieba pfií-
pravkÛ. V‰echny pfiípravky firmy CHEMOFORM jsou vysoce koncentrované a tudíÏ úãinné.

Pfiípravky ale témûfi nikdy netvofií ãistá úãinná látka. DÛvodem jsou rizika spojená s pouÏíváním kon-
centrátu, komplikované dávkování koncentrátu ãi nutnost pouÏití pojiv (tablety, granuláty).

Kvalitu pfiípravku tvofií i tyto pfiidané látky. U tekut˘ch pfiípravkÛ je tfieba dbát na ãistotu v˘roby i pouÏité
kapaliny a eliminovat riziko kontaminace pfiípravku zneãi‰tûním z okolí. Pfiípravek by jinak reagoval s tû-
mito ãásticemi jiÏ bûhem pfiepravy k zákazníkovi, zákazník by nedostal pfiípravek plnû funkãní. Tekuté pfií-
pravky firmy CHEMOFORM AG se vyrábí asepticky, plnû automaticky a s vyuÏitím nejmodernûj‰ích
technologií. V˘robky jsou tedy koncentrované i kvalitní. U pevn˘ch látek, jiÏ zmínûn˘ch tablet a granulátÛ,
tvofií kvalitu (kromû co nejvy‰‰ího podílu úãinn˘ch látek) také pojiva. Pojiva ãasto neb˘vají uvádûna v bez-
peãnostních listech ani na etiketách pro jejich relativnû malé mnoÏství, i kdyÏ se ãasto jedná o látky zdraví
‰kodlivé aÏ nebezpeãné. Tato pojiva se navíc neodfiltrují, jejich hodnota v bazénové vodû se bûÏnû nemûfií,
zÛstávají ve vodû a pfii dlouhodobém pouÏívání mohou po‰kodit bazénovou vodu tak, Ïe bude doporuãena
její v˘mûna. Firma CHEMOFORM AG vyrábí tablety se sníÏen˘m obsahem pojiv.

Chlórová ãi bezchlórová úprava vody
Budeme-li se bavit o bazénové chemii z hlediska úãinnosti dezinfekãních látek a volit mezi chlórovou

a bezchlórovou úpravou vody, není snadné dát jednoznaãné doporuãení. VÏdy je zde volba mezi v˘hodami
a nev˘hodami jednotliv˘ch forem péãe o vodu.
Chlórová chemie je jednoznaãnû nejúãinnûj‰í formou úpravy bazénové vody. Oproti kyslíkové chemii

je obvykle levnûj‰í, jednodu‰‰í. Chlórová chemie ale oproti kyslíkové pfii vy‰‰ích teplotách vody rychle vy-
prchává, zvy‰uje se její spotfieba a zvy‰uje se mnoÏství vázaného chlóru. Chlórová chemie je také dráÏdi-

vûj‰í neÏ chemie kyslíková.
Kyslíková chemie pro pouÏití v soukromém ba-

zénu je z hlediska dezinfekãní úãinnosti dostaãu-
jící. NedráÏdí pokoÏku, v bazénu o‰etfieném
kyslíkovou chemií se mohou koupat i kojenci a ba-
tolata. Péãe o vodu je zde mírnû nároãnûj‰í a cena
je oproti chlóru vy‰‰í. I pfii pravidelném pouÏívání
kyslíkové chemie doporuãujeme pfii odstávce pro-
vozu vloÏit do skimmeru ãas od ãasu chlórovou ta-
bletu.

Nechte si pfii koupi chemie poradit od odborníkÛ
na prodejnû. Správn˘m dávkováním a správn˘m
v˘bûrem pfiípravkÛ mÛÏete v˘raznû ovlivnit kva-
litu vody i v˘slednou spotfiebu bazénové chemie.
Stejnû tak nesprávné dávkování nebo ‰patná volba
i kvalitních pfiípravkÛ mÛÏe vést k pfietrvávajícím
problémÛm v bazénové vodû.
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POSTUP ÚPRAVY VODY P¤I JARNÍM UVEDENÍ DO PROVOZU

Aby voda v bazénu vydrÏela pfies
celou sezónu kfii‰Èálovû ãistá, je tfieba ji
upravit jiÏ pfii jarním uvedením do pro-
vozu. PakliÏe jarní pfiípravû vûnujeme
dostateãnou péãi, sníÏíme si mnoÏství
práce i spotfiebu chemie v prÛbûhu bazé-
nové sezóny. 

NíÏe uveden˘ postup doporuãujeme
provést i v pfiípadû celkové v˘mûny vody,
protoÏe voda ze studní i z vefiejn˘ch
zdrojÛ obsahuje látky, které v bazénové
vodû nejsou Ïádoucí. Stejnû tak postupu-
jeme pfii náhlém zhor‰ení kvality vody.

Krok 1
Vypu‰tûn˘ bazén. DÛkladnû vyãistíme stûny bazénu. Nejãastûj‰í zneãi‰tûní zpÛsobuje vodní kámen,

kter˘ uvolníme pfiípravkem Základní ãistiã. Tento kysel˘ pfiípravek velmi snadno rozpustí i silné nánosy
vodního kamene. Správné funkce ãistícího pfiípravku dosáhneme, naneseme-li pfiípravek na plochu, ne-
cháme cca 10 minut pÛsobit a teprve poté ãistíme. âistící pfiípravky vÏdy potfiebují ãas, aby chemickou re-
akcí uvolnily nános zneãi‰tûní. Dále je tfieba celou plochu, pfiedev‰ím v‰echny rohy a spáry o‰etfiit
aglicidním pfiípravkem Algicid Standard nebo Algicid Speciál, aby se zlikvidovaly v‰echny zde usazené, ne-
viditelné spóry fias. 
Zazimovan˘ bazén. Odstraníme listí a velké neãistoty pomocí síÈky, aby nedo‰lo k ucpání skimmeru

a tím odtoku vody z bazénu. Základním ãistiãem odstraníme nánosy vodního kamene usazené nad hladi-
nou vody. 

Aby voda v bazénu nepûnila, je tfieba v‰echny pouÏité ãistící pfiípravky co nejlépe spláchnout ze stûn ba-
zénu ãistou vodou. TéÏ je dÛleÏité pouÏívat pfiípravky vyvinuté pro ãi‰tûní bazénÛ a nikoli pfiípravky pro do-
mácnost. Tyto prostfiedky mohou v sobû obsahovat látky, které nebude moÏné v budoucnu z bazénové
vody odstranit, tudíÏ nedosáhneme poÏadované kvality a ãistoty vody. 

Po vyãi‰tûní bazénu zapojíme filtraãní zafiízení, pfiípadnû vymûÀíme filtraãní písek ãi filtraãní vloÏku
a dopustíme bazén vodou. 

Krok 2
Srovnáme pH do optimálního rozmezí 7,0–7,4 pfiípravky pH minus tekut˘, pH minus granulát nebo na-

opak pfiípravkem pH plus granulát. 

Krok 3
Provedeme ‰okové o‰etfiení – dezinfekci vody. ·oková dezinfekce vody je provádûna dle návodu na eti-

ketách cca trojnásobnou dávkou dezinfekãního prostfiedku oproti následnému dávkování pro prÛbûÏnou
údrÏbu. ·ok tak zlikviduje organické i anorganické ãástice, které dopou‰tûná voda vÏdy ve vût‰í ãi men‰í
mífie obsahuje. Takto o‰etfiená voda v prÛbûhu roku spotfiebovává ménû chemie a dávkování dal‰ích che-
mikálií má pak za úkol udrÏovat pÛvodnû nastaven˘ optimální stav.
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Chlórová varianta ‰okového o‰etfiení
Pro mûkkou vodu doporuãujeme pfiípravek CH-Granulát 70%. Ten

obsahuje vysoké procento aktivního chlóru a velmi rychle vyprchává,
takÏe je moÏné bazén v krátké dobû po ‰okové chloraci zaãít pouÏí-
vat. Ve tvrdé vodû lépe úãinkuje pfiípravek Chlórov˘ granulát rychlo-
rozpustn˘, pfiípadnû Chlórové tablety rychlorozpustné. Tyto
pfiípravky jsou univerzální, dobfie fungují v jakékoli tvrdosti vody.
Z bazénu ale vyprchávají pomaleji a je tfieba déle poãkat na ustálení
optimální hladiny chlóru.

Speciální pfiípravek pro ‰okové o‰etfiení vody je Oxi Chlór ·ok gra-
nulát – kombinace aktivního kyslíku a chlóru. Je extrémnû úãinn˘,
vhodn˘ pro o‰etfiení problematické vody. Po pouÏití nezÛstává v ba-
zénu Ïádn˘ vázan˘ chlór. Jeho nev˘hodou je, Ïe „mate“ testování
vody, mûfiení hodnoty chlóru klasick˘mi DPD metodami je po pouÏití
Oxi chlór ·ok granulátu nepfiesné.

Bezchlórová varianta ‰okového o‰etfiení
K ‰okovému o‰etfiení vody pomocí aktivního kyslíku potfiebujeme dva pfiípravky, které pracují v souãin-

nosti. Jako komponent 1 pouÏijeme Kyslíkov˘ granulát nebo Kyslíkové tablety 20 g – mini. Komponent 2
je Aktivátor, kter˘ spou‰tí dezinfekãní úãinnost kyslíkové sloÏky. Pfiípravky je nutné vÏdy pouÏívat spo-
leãnû dle návodu.

Krok 4
Voda s pfiidáním dezinfekãních prostfiedkÛ vÏdy zreaguje, zaãne „pracovat“. MÛÏe se i zbarvit dle látek

obsaÏen˘ch v dopu‰tûné vodû. Bíl˘, mléãn˘ zákal znaãí velké mnoÏství organického zneãi‰tûní, pfiíli‰ tvr-
dou vodu nebo kombinaci obojího. Hnûd˘, prÛhledn˘ vzhled vody b˘vá zpÛsoben vysok˘m obsahem Ïe-
leza, zelen˘, prÛhledn˘ zákal vysok˘m obsahem mûdi. Zbarvení vody po ‰okové úpravû Vám pomÛÏe
identifikovat stav dopou‰tûcí vody a naznaãit, jakou chemii máte dále pouÏívat.

Po ‰okovém o‰etfiení vody v odstupu nûkolika hodin pfiidáme vloãkovaã dle návodu. V pfiípadû silného
zbarvení vody je nutné do úplného vyãi‰tûní hlídat ãistotu filtraãního zafiízení a prÛbûÏnû jej propírat. 

Reagovala-li voda na ‰okové o‰etfiení bíl˘m zákalem nebo víte-li, Ïe máte ve zdroji tvrdou vodu, pfiidejte
do bazénu pfiípravek Calzestab Eisenex. Ten neutralizuje vodní kámen, váÏe jej na sebe a nedovolí jeho usa-
zování. Pfiidávaná chemie pak na obsah vodního kamene v bazénu nereaguje a nezvy‰uje se tak její spo-
tfieba.

Do vody, která obsahuje zv˘‰ené mnoÏství rozpu‰tûn˘ch kovÛ, pfiidáme pfiípravek Metal Magic, kter˘ umí
kovy z vody odstranit a zabránit tak jejich neÏádoucímu sráÏení na stûnách bazénu.

POSTUP ÚPRAVY VODY P¤I JARNÍM UVEDENÍ DO PROVOZU
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PRÒBùÎNÁ ÚPRAVA VODY BùHEM SEZÓNY

Nyní máme bazén pfiipraven pro pouÏívání a bude jiÏ nadále udrÏován standardními, udrÏovacími pro-
stfiedky pro údrÏbu vody. 

Regulace pH 
Hodnota pH je nejdÛleÏitûj‰í faktor ovlivÀující správnou funkci pfiidan˘ch dezinfekãních i udrÏovacích

prostfiedkÛ. Pfied jakoukoli úpravou vody je vÏdy tfieba kontrolovat, pfiípadnû upravit hodnotu pH. Ideální
rozmezí leÏí mezi 7,0–7,4, za tûchto hodnot je maximálnû vyuÏiteln˘ dezinfekãní potenciál prostfiedkÛ pfii
optimálním dávkování. Testovací metoda: k mûfiení pouÏijte pH/Chlór tester, pH/aktivní kyslík tester (kla-
sické testery k mûfiení DPD tabletkami), Testovací prouÏky pH/Cl/Alkalinita. 

Nebezpeãná rizika:
• Poru‰ení rovnováhy pH pokoÏky
• VysráÏení vodního kamene u stfiednû tvrdé a tvrdé vody (jeho usazování ve filtraci, potrubí apod.), zakalení
vody

• SníÏení úãinnosti pouÏit˘ch dezinfekãních prostfiedkÛ

Ideální hodnota pH pro provoz bazénu

Nebezpeãná rizika:
• Nepfiíjemn˘ zápach a sliz dráÏdící kÛÏi a sliznice díky tvorbû chloraminu (vázan˘ chlór)
• Koroze kovov˘ch zafiízení a materiálÛ obsahujících vápník (spáry)

pH minus: sniÏuje hodnotu pH z alkalické na neutrální hodnotu
pH plus: snadno rozpustn˘ alkalick˘ pH regulaãní prostfiedek ke zv˘‰ení hodnoty pH

Hodnotu pH je tfieba kontrolovat minimálnû jednou t˘dnû a pfiípadnû upravovat pfiípravky pH plus gra-
nulát ãi pH minus granulát nebo pH minus tekut˘.

8,5

8,0

7,5

7,4

7,0

6,5

6,0

Bazén pfied úpravou Bazén po úpravû
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PRÒBùÎNÁ ÚPRAVA VODY BùHEM SEZÓNY

2. Dezinfekce
Chlórová varianta
Pro bazén postaven˘ i provozovan˘ v ideálních podmínkách a dopou‰tûn˘ kvalitní vodou by teoreticky

mûlo b˘t dostaãující pfiidávání multifunkãních tablet do plováku nebo skimmeru. Tyto tablety obsahují chlór
pro dezinfekci, algicid pro prevenci v˘skytu fias a vloãkovaã pro projiskfiení bazénové vody. Vyrábí se ve
tfiech variantách velikostí: Multifunkãní tablety 200 g – maxi, Multifunkãní tablety 20 g – mini,Multiblock
600 g.
Upozornûní: Multifunkãní tablety obsahují vÏdy tyto tfii základní sloÏky, které ale mají mnoho úãinkÛ.

Chlór s organick˘m stabilizátorem zaji‰Èuje postupné uvolÀování dezinfekce a udrÏuje stabilní hodnotu
chlóru v bazénu, algicid brání mnoÏení fias, vloãkovaã vyvloãkováním drobn˘ch neãistot prozáfií vodu a dá
jí prÛzraãnou jiskru. Je tedy velmi zavádûjící snaÏit se urãit, kolik „funkcí“ multifunkãní tablety mají. 

Bezchlórová varianta
Nechceme-li pouÏívat v bazénu chlór, mÛÏeme jej nahradit pfiípravky na bázi aktivního kyslíku. Zde pak

pouÏíváme k prÛbûÏné údrÏbû pfiípravky Kyslíkov˘ granulát nebo Kyslíkové tablety 20 g – mini v kombi-
naci s Aktivátorem. Aktivátor spou‰tí dezinfekãní úãinky kyslíku a souãasnû je v˘bornou prevencí v˘skytu
fias. Máme v nabídce i tablety Blue Star Tabs, které obsahují obû sloÏky – Aktivní kyslík i aktivátor. K této
kombinaci doporuãujeme pfiidávání vloãkovaãe z na‰í nabídky.

ProtoÏe ale „ideální podmínky“ jsou naru‰ovány v˘kyvy poãasí, de‰ti, boufikami, nárazov˘m pfietûÏová-
ním bazénu, uvolnûn˘mi opalovacími krémy a dal‰ími vlivy, doporuãujeme pfies sezónu doplnit péãi o ba-
zény je‰tû o následující kroky:

3. Prevence v˘skytu fias
U bazénÛ s vy‰‰í teplotou vody, obklopen˘ch pylov˘mi rostlinami, u bazénÛ nárazovû zatûÏovan˘ch do-

poruãujeme k Multifunkãním tabletám pravidelné pfiidávání pfiípravkÛ Algicid Standard (pro bazény bez
atrakcí) nebo Algicid Speciál (naprosto nepûniv˘ pfiípravek, vhodn˘ pro bazény s protiproudy, atrakcemi
i pro whirlpooly). ¤asy jsou mikroorganismy, které
se stávají Ïivnou pÛdou pro vznik a rÛst bakterií.
Aby bylo moÏné zabezpeãit hygienicky ãistou
a kvalitní vodu, je nezbytné bazén a vodu v nûm
neustále udrÏovat bez nárÛstu fias. Preventivními
opatfieními v boji proti fiasám ‰etfiíte rovnûfi dezin-
fekãní prostfiedky, které samy o sobû nedokáÏí dlou-
hodobû tvorbu fias zastavit. Proto je nutné soubûÏnû
pouÏívat algicidy. 
Upozornûní: Algicidy jsou a musí b˘t pouÏívány

jako preventivní pfiípravek! Pfii vzrostlé fiase je nutné
bazén pfiechlórovat nad hranici, která je pfiípustná
pro koupání v bazénu. Îádn˘ algicid nefunguje
jako pfiípravek pro likvidaci vzrostl˘ch fias.
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PRÒBùÎNÁ ÚPRAVA VODY BùHEM SEZÓNY

4. Vloãkování
I správnû chemicky o‰etfiená voda ztrácí ãasem prÛzraãnost a jiskru. ZpÛsobuje to mnoÏství mikrosko-

pick˘ch ãásteãek vznikajících reakcí s dezinfekãním prostfiedkem. Organické zneãi‰tûní, bakterie i dal‰í
vnesené látky dezinfekce rozbije a zne‰kodní. Filtraãní zafiízení ale tyto drobné ãásteãky není schopno za-
chytit. Proto doporuãujeme pro udrÏení kfii‰Èálového lesku vody pouÏití vloãkovacích pfiípravkÛ Vloãkovaã
– projiskfiovaã, Flocer – vloãkovaã granulát, Vloãkovací kartu‰e ãi Flock block (gelov˘ bloãek k vloÏení do
skimmeru). Vloãkovaã shlukne tyto drobné neãistoty do optimálnû velk˘ch vloãek, které jiÏ filtrací neproj-
dou. Filtraci je tfieba udrÏovat ãistou a pravidelnû dle potfieby propírat s pouÏitím pfiípravku Filter Cleaner.
Upozornûní: Pfii pouÏití tekutého vloãkovaãe u kartu‰ov˘ch filtraãních zafiízení musíme filtraãní zafií-

zení vypnout do doby, neÏ se neãistoty usadí na dnû bazénu. Tyto neãistoty vysajeme s pomocí mecha-
nického bazénového vysavaãe. 

5. âi‰tûní a údrÏba
Pro ãi‰tûní bazénu je tfieba vybírat z fiady pfiípravkÛ k ãi‰tûní bazénu urãen˘ch. BûÏné domácí úklidové

prostfiedky jsou pûnivé, coÏ mÛÏe v bazénu zpÛsobit závaÏné problémy. Pûnící ãistící pfiípravky lze velmi
tûÏko odfiltrovat. I pfii pouÏívání bazénové ãistící chemie je samozfiejmû tfieba omezit únik tûchto pfiípravkÛ
do vody na minimum. 

Standardním zneãi‰tûním, které je tfieba za provozu
pravidelnû fie‰it, je ‰edá linka podél hladiny bazénové
vody. K jejímu odstranûní pouÏíváme pfiípravek âistiã
okrajÛ bazénu, kter˘ velmi snadno rozpou‰tí ve‰keré
mastné usazeniny od potu, opalovacích krémÛ, atmo-
sférického zneãi‰tûní. V pfiípadû, Ïe je v bazénu tvrdá
voda, mÛÏe se nad hladinou usazovat i linka tvofiená
vodním kamenem. Zde pak doporuãujeme pouÏívání
pfiípravku Compactal gel. V˘hodou Compactal gelu je
vysoká viskozita, takÏe pfiípravek pfii ãi‰tûní nemá ten-
denci stékat ve velké mífie do bazénové vody.

Zneãi‰tûní od vodního kamene, vápenat˘ch usaze-
nin v bazénu i v jeho okolí mÛÏeme fie‰it pfiípravkem
Základní ãistiã, v pfiípadû siln˘ch vrstev usazeného
vápníku ãi v pfiípadû, Ïe usazeniny obsahují i kovové
ãástice doporuãujeme pfiípravek Compactal. Oba pfií-
pravky jsou kyselé, Compactal je koncentrovanûj‰í a je kombinací dvou druhÛ kyselin. 
Upozornûní: Pfied pouÏitím pfiípravkÛ k odstranûní vodního kamene vyzkou‰ejte na skrytém místû odol-

nost pouÏitého materiálu. Tyto pfiípravky v Ïádném pfiípadû nepouÏívejte na ãi‰tûní mramoru!

6. ... a nûco navíc
Chcete-li si uÏít koupání s dal‰ím rozmûrem, vyzkou‰ejte bazénová aromata. Pût druhÛ vÛní mÛÏe po-

tû‰it Va‰e smysly a z koupání v bazénu vytvofiit pfiíjemnou relaxaci.
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PRÒBùÎNÁ ÚPRAVA VODY BùHEM SEZÓNY

Testování vody
Nejjednodu‰‰í mûfiení hodnot bazénové vody je Testovacími

prouÏky pH/chlór alkalita. Tyto papírové prouÏky je tfieba ucho-
vávat v suchu a pokojové teplotû, pfiípadná vlhkost sniÏuje jejich
mûfiící schopnosti.

Pfiesnûj‰í je testování pomocí komorov˘ch testerÛ urãen˘ch
vÏdy k mûfiení kombinace buì pH a chlóru nebo pH a kyslíku.
Testujeme pomocí DPD tabletek, které se dají dokoupit samo-
statnû. 

NepodceÀujte pravidelnou kontrolu hodnot vody, u‰etfiíte si
spoustu starostí, práce a nákladÛ na bazénovou chemii!

Zazimování bazénu
Po skonãení sezóny je nutné bazén pfiipravit na zimní období, kdy není vyuÏíván. Zapu‰tûn˘ bazén není

moÏno vypustit, protoÏe tlak okolní zeminy by po‰kodil konstrukci bazénu. Vodu vyãistíme od pfiípadn˘ch
neãistot, srovnáme hodnotu pH a necháme nûkolik dní vyprchat zbyl˘ chlór ãi aktivní kyslík. SníÏíme hla-
dinu vody pod úroveÀ trysek. Trysky zazátkujeme a zb˘vající vodu v rozvodech vysajeme. Filtraãní ãerpadlo
je dobré uschovat v teplé a suché místnosti. Filtraãní nádobu je moÏné suchou a vyãi‰tûnou nechat na
místû. Pokud v nádobû ãi rozvodech zÛstane voda, na jafie je stoprocentnû naleznete prasklé. Vodu za-
konzervujeme pfiípravkem Zazimovací roztok v dávkování uvedeném v návodu. Tento pfiípravek zabra-
Àuje usazování vodního kamene na stûnách bazénu a tvorbû neÏádoucí krusty. Navíc má silné preventivní
úãinky proti tvorbû fias. Aplikace Zazimovacího roztoku v˘raznû usnadní jarní uvedení bazénu do provozu. 

Upozornûní: Zazimovací roztok není nemrznoucí smûs! V kaÏdém pfiípadû je nutné chránit hladinu ba-
zénu pfied roztaÏností ledu vloÏením zimního dilataãního plováku. Bazén peãlivû pfiikryjte zimní plachtou.
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Voda je Zbarvení vznikne... ... a vût‰inou znaãí

1) hnûdá a kalná po napu‰tûní bazénu
vysok˘ obsah Ïeleza, moÏná i vodní kámen, mÛÏe b˘t i vysok˘
obsah organick˘ch neãistot

2) hnûdá a jasná po ‰okovém o‰etfiení vody vysok˘ obsah Ïeleza

3) hnûdoãerná a kalná po napu‰tûní bazénu vysok˘ obsah hofiãíku ãi manganu

4) zelená a jasná po ‰okovém o‰etfiení vody
vysok˘ obsah Ïeleza (naÏloutl˘ vzhled), nebo vy‰‰í obsah mûdi
(tyrkysov˘ vzhled)

5) mléãná a kalná po napu‰tûní bazénu pfiíli‰ tvrdá voda nebo vysoké mnoÏství organick˘ch neãistot

6) po ‰okovém o‰etfiení vody
vysoké mnoÏství rozloÏen˘ch mikroskopick˘ch zbytkÛ organic-
k˘ch neãistot

7) po pfiidání vloãkovaãe pfiíli‰ vysoké dávkování pfiípravku

MOÎNÉ PROBLÉMY A JEJICH ¤E·ENÍ

Siln˘ chlórov˘ zápach, voda je dráÏdivá, pálí oãi
Pfiíãinou je vázan˘ chlór. Velmi zjednodu‰enû a chemicky ne úplnû pfiesnû se vznik vázaného chlóru dá

vysvûtlit takto: chlór pfiidávan˘ do bazénu se snaÏí „rozbít“ v‰echny neãistoty, které voda obsahuje. Je-li ale
v bazénu pfiíli‰ velké mnoÏství neãistot, (pot, moãovina) chlór je nestíhá „rozbíjet“ a neãistoty na sebe na-
váÏe. Tím vznikají vysoce dráÏdivé, zdraví ‰kodlivé chloraminy, tedy zapáchající vázan˘ chlór. 

Vázan˘ chlór odstraní CHLORACE DO BODU ZLOMU. Je nutné pfiidat aÏ desetinásobné mnoÏství no-
vého chlóru proti chlóru vázanému. Tím se nerovnováha mezi neãistotami a mnoÏstvím chlóru zvrhne ve
prospûch dezinfekce, novû pfiidan˘ chlór „rozbije“ molekuly vázaného chlóru a po nûkolika dnech, po vy-
prchání chlóru vlivem slunce a tepla, bude voda znovu v pofiádku. Pro chloraci do bodu zlomu pouÏijeme
opût v mûkké vodû CH Granulát 70%, ve tvrdé vodû Chlórov˘ granulát rychlorozpustn˘. 

Je‰tû lep‰í variantou pro odstranûní chlóru z bazénu je pouÏití pfiípravku Kyslíkov˘ granulát nebo pfií-
pravku Oxi Chlór ‰ok granulát. Aktivní kyslík má silné oxidaãní úãiny – umí rozkládat pevné látky v ba-
zénu. Pfiidává se „pouze“ v pûtinásobku mnoÏství vázaného chlóru. Nev˘hodou pouÏití aktivního kyslíku
je opût nepfiesnost následného mûfiení hladiny chlóru. 

Pfiíli‰ vysoká hladina chlóru
MÛÏe se stát, Ïe omylem pfiidáte do bazénu více chlóru, neÏ jste mûli v úmyslu. Mírné pfiekroãení hla-

diny chlóru mÛÏete vyfie‰it pfiestávkou v dávkování. Pfiíli‰ vysoké hodnoty chlóru ale mohou ve velmi krátké
dobû po‰kodit bazén vybûlením fólie ãi dokonce poniãením (rozkladem) citlivûj‰ích ãástí bazénu. Je proto
tfieba neprodlenû dávkovat pfiípravek Chlór Stop. Nemáte-li pfiípravek k dispozici, nezbyde jiné fie‰ení neÏ
vypustit vodu z bazénu.

Stûny bazénu jsou kluzké
Pfiíãinou je zaãínající fiasa. Tento problém je tfieba fie‰it vãas, kluzké stûny se dfiíve nebo pozdûji promûní

ve vzrostlou fiasu. V tomto pfiípadû je tfieba postupovat dle návodu na stranû 3, ãili stejnû, jako pfii jarním
uvedením bazénu do provozu. Pro dal‰í provoz bazénu je nutné pfiidávat pro preventivní ochranu pfiípravky
Algicid Standard (bazény bez atrakcí) nebo Algicid Speciál (bazény s atrakcemi).

Zákaly vody
Zákaly mají rÛzná zbarvení a rÛzné pfiíãiny. Podle barvy zákalu mÛÏete snadno rozpoznat, co je zpÛso-

buje. Zákaly se projevují buì jiÏ pfii napu‰tûní bazénu vodou, nebo aÏ po reakci s dezinfekcí pfii o‰etfiení
pro uvedení bazénu do provozu.
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MOÎNÉ PROBLÉMY A JEJICH ¤E·ENÍ

V pfiípadû, Ïe se zákal objevil ve vodû jiÏ pfii napu‰tûní bazénu, je tfieba jej „rozbít“ pfiidáním pfiípravkÛ
Chlórov˘ granulát rychlorozpustn˘ (univerzální) nebo CH Granulát 70% (do mûkké vody) nebo Oxi Chlór
‰ok granulát (pozor na následné nepfiesnosti pfii mûfiení chlóru – viz v˘‰e). 

Necháme pu‰tûnou filtraci, aby se voda promísila. Dal‰í postup uÏ je stejn˘ pro v‰echny body kromû
bodu 7. Srovnáme pH do optimálního rozmezí 7,0–7,4. Pfiidáme vloãkovaã dle návodu a necháme zap-
nuté filtraãní zafiízení. Filtraãní písek je tfieba v prÛbûhu vloãkování ãastûji propírat. U kartu‰ov˘ch filtrací
naopak filtraci vypneme a poãkáme, aÏ se vloãky usadí na dnû bazénu. Vysajeme je bazénov˘m vysava-
ãem.

Kde je tfieba, pfiidáme pfiípravky k odstranûní vodního kamene Calzestab Eisenex ãi k odstranûní kovÛ
Metal Magic. 

Bod 7 (pfievloãkování): je tfieba pfiestat pfiidávat vloãkovaã. Zde do‰lo k reakci, kdy vloãkovaã nemá do-
statek neãistot k vloãkování a vloãkuje „sám sebe“. Vodu je tfieba opatrnû zneãistit, nejlépe pfiidáním suché
omítkové smûsi, filtrovat a prÛbûÏnû propírat filtraci. 

Stûny bazénu jsou drsné
V bazénu je pfiíli‰ tvrdá voda. Na stûnách se usazuje vodní kámen. Je tfieba pfiidávat pfiípravek Calzestab

Eisenex, kter˘ „zablokuje“ vápník. Ten se pak nesráÏí ani nereaguje s pfiidávanou bazénovou chemií, sni-
Ïuje mnoÏství spotfiebované chemie. (Ve‰kerá bazénová chemie funguje v mûkké vodû lépe neÏ v tvrdé).

Vzniká pûna pfii spu‰tûní protiproudu
MÛÏe b˘t zavinûna pouÏitím nevhodného algicidu ãi nevhodn˘ch ãistících pfiípravkÛ v bazénu i jeho

okolí. V tomto pfiípadû je tfieba vymûnit ãást bazénové vody a pro dal‰í provoz lépe volit bazénové pro-
stfiedky. 

Koroze
Kovové ãásti bazénu korodují pfii pfiíli‰ nízkém pH. pH je tfieba drÏet v rozmezí 7,0–7,4 pfiípravkem

pH plus granulát.

Nedafií se upravit hodnotu pH
Hodnota pH nûkdy pfii úpravû vody „zlobí“. Zde b˘vá na vinû alkalinita vody. Celková alkalinita je ter-

mín, kter˘m se oznaãuje podíl hydrogenuhliãitanov˘ch iontÛ (uhliãitanová tvrdost) ve vodû. Tyto látky jsou
pfiímo zodpovûdné za udrÏování stabilního pH vody. Jsou-li ve vodû obsaÏeny v mnoÏství 80–120 mg/l, voda
je schopná správnû reagovat na pfiidané pfiípravky pH plus a pH minus a do jisté míry sama hodnotu pH
vyrovnávat. Alkalinitu jednodu‰e zmûfiíte Testovacími prouÏky pH/chlór/alkalinita z na‰í nabídky.

Pfiíli‰ nízká alkalinita se projevuje prudk˘mi v˘kyvy pH a nepfiimûfien˘mi reakcemi vody na dávkování
pfiípravkÛ ke stabilizaci pH (napfiíklad pfii pfiidání malého mnoÏství pfiípravku pH minus hodnota pH v˘raznû
poklesne, za krátkou dobu je ale na pÛvodní hodnotû). Zde problém jednodu‰e vyfie‰íme pfiidáním pfií-
pravku Alkalita. 

Naopak se stává, Ïe se pH drÏí neustále vysoko, spotfieba pfiípravku pH minus je obrovská, ale pH nelze
sníÏit. Tento stav ukazuje na pfiíli‰ vysokou alkalinitu vody. Tady je fie‰ení sloÏitûj‰í. Vodu je tfieba upravit
vysok˘m nárazov˘m pfiidáním pH minus tekut˘ do klidné bazénové vody (pfii vypnuté filtraci). Zde je velmi
tûÏké urãit dávkování, doporuãujeme vyzkou‰et ve vût‰í nádobû s odebran˘m vzorkem bazénové vody.



PRODUKTOV¯ KATALOG
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Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

0801025 pH plus (tekut˘)
Pfiípravek ke zv˘‰ení hodnoty pH. Obsahuje 50 % úãinné látky. Je dodáván v kanystrech
pro napojení na dávkovací zafiízení, jakákoli jiná manipulace s pfiípravkem je zakázána.

25 kg 1

0801035 35 kg 1

0802001 pH plus (granulát)
Pfiípravek ke zv˘‰ení hodnoty pH. Je urãen pro domácí pouÏití. 100 g pfiípravku zv˘‰í pH
v 10 m3 vody o cca 0,2. U bazénu s tvrdou vodou je úãinnost niÏ‰í a je tfieba buì zv˘‰it
dávkování, nebo pomocí vhodného pfiípravku sníÏit tvrdost vody.

1 kg 6

0802003 3 kg 1

0802005 5 kg 1

0802010 10 kg 1

0803001

Stabilizátor pH
Pfiípravek ke sníÏení uhliãitanové tvrdosti. Ukazatelem vysoké hydrogenuhliãitanové
tvrdosti je neustále se zvy‰ující pH.

1 l 6

0810001 pH minus (tekut˘)
Pfiípravek ke sníÏení hodnoty pH. Obsahuje 50% úãinné látky. Je vhodn˘ pro soukromé
i vefiejné bazény.

1 l 6

0810003 3 l 1

0810025 25 kg 1

0810035 35 kg 1

0811001 pH minus (granulát)
Pfiípravek ke sníÏení hodoty pH – granulát.

1,5 kg 6

0811005 5 kg 1

0811015 15 kg 1

0811025 25 kg 1

0805001 Alkalita
Pfiípravek ke zv˘‰ení kyselinovû neutralizaãní kapacity vody. Stabilizuje hydrogenuhliãita-
novou tvrdost, ãímÏ stabilizuje hodnotu pH. Ukazatelem nízké alkality je nízká hodnota
pH, pfiípadnû v˘kyvy pH. Optimální alkalita (chemicky správnû alkalinita) je 80–120 ppm.

1 kg 6

0805005 5 kg 1

REGULACE PH
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Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

0401001 Chlór – Super shock 70%
Nestabilizovan˘ anorganick˘ rychlorozpustn˘ granulát. Je anorganick˘, obsahuje 70%
aktivního chlóru. SlouÏí k ‰okovému o‰etfiení bazénové vody. Likviduje bakterie, viry,
rozkládá zneãi‰Èující látky, odstraÀuje pfiebyteãn˘ vázan˘ chlór. Velmi dobfie funguje
v mûkké vodû, velmi rychle vyprchává.

1 kg 6

0401003 3 kg 1

0410005 5 kg 1

0401046 45 kg 1

0513001

Oxi Chlór Shock Granulát
Je kombinací dvou dezinfekãních látek – aktivního kyslíku
a chlóru. Tato kombinace zaji‰Èuje velmi úãinnou a rychlou
dezinfekci. Velmi rychle odbourává pfiebyteãn˘ chlór díky velmi rychlé oxidaci. SlouÏí
k ‰okovému o‰etfiení vody, je vhodn˘ pro v‰echny tvrdosti vody. Doporuãuje se k pouÏití
do soukrom˘ch bazénÛ. Pfiednosti: naprosto dokonalá a velmi rychlá úãinnost.
Nedostatky: po aplikaci je namûfiené mnoÏství chlóru nepfiesné.

1 kg 6

0586035

CHEMOCLOR – chlornan sodn˘
Tekutá forma chlóru k pouÏití ve velk˘ch a vefiejn˘ch bazénech. Barel je pfiipraven
k pouÏití s automatick˘m dávkovacím zafiízením, jakákoli jiná manipulace s obsahem
barelu je zakázána.

35 kg 1

0501001 Chlórov˘ granulát rychlorozpustn˘
Stabilizovan˘, organick˘ rychlorozpustn˘ granulát s 56% aktivního chlóru. Díky stabilizaci
je vhodn˘ i pro tvrdou vodu. Likviduje bakterie, viry, rozkládá neãistoty a odstraÀuje pfieby-
teãn˘ vázan˘ chlór. Z bazénové vody vyprchává pomaleji neÏ nestabilizovan˘ granulát.

1 kg 6

0501003 3 kg 1

0501005 5 kg 1

0501010 10 kg 1

0501025 25 kg 1

0501050 50 kg 1

0503001

Chlórové tablety pomalurozpustné 20g - mini
Chlórové tablety k dlouhodobé dezinfekci vody. UvolÀují chlór postupnû, v bazénové vodû
vydrÏí 5–10 dní. Likvidují bakterie, viry, rozkládají neãistoty, udrÏují optimální hladinu roz-
pu‰tûného chlóru ve vodû.

1 kg 6

0504001 Chlórové tablety rychlorozpustné 20g - mini
Stabilizované tablety s cca 56 % aktivního chlóru. Organick˘, stabilizovan˘ chlór je
vhodn˘ pro v‰echny tvrdosti vody. Likviduje bakterie, viry, rozkládá neãistoty a odstraÀuje
pfiebyteãn˘ vázan˘ chlór. Z bazénové vody vyprchává pomaleji neÏ anorganick˘ chlór.

1 kg 6

0504003 3 kg 1

0504025 25 kg 1

0505001 Chlórové tablety pomalurozpustné 200g - maxi
Chlórové tablety k dlouhodobé dezinfekci vody. UvolÀují chlór postupnû, v bazénové vodû
vydrÏí 5–10 dní. Likvidují bakterie, viry, rozkládají neãistoty, udrÏují optimální hladinu roz-
pu‰tûného chlóru ve vodû.

1 kg 6

0505003 3 kg 1

0506001

Multiblok - 600 g (MTF tableta pro 3 t˘denní o‰etfiení)
Tablety s vícenásobn˘m úãinkem. Jsou sloÏeny ze tfií hlavních sloÏek – chlórové dezin-
fekce, algicidní látky a vloãkovaãe. SlouÏí k dlouhodobé údrÏbû bazénu. Chlór likviduje
bakterie a viry, rozkládá neÏádoucí látky, algicid zamezuje rÛstu fias a vloãkovaã sráÏí mi-
kroskopické zneãi‰ûní do vloãek schopn˘ch zachytit se na bûÏn˘ch filtraãních zafiízeních.
Pfii optimálním pH jsou tyto tablety dostaãující péãí pro soukromé bazény pfii bûÏném pro-
vozu. Multiblock je vhodn˘ pro bazény o obsahu cca 30 m3 a vydrÏí zhruba 3 t˘dny.

1 ks 12

0507001 Multifunkãní tablety pomalurozpustné 200g - maxi
Tablety s vícenásobn˘m úãinkem. Jsou sloÏeny ze tfií hlavních sloÏek – chlórové dezin-
fekce, algicidní látky a vloãkovaãe. SlouÏí k dlouhodobé údrÏbû bazénu. Chlór likviduje
bakterie a viry, rozkládá neÏádoucí látky, algicid zamezuje rÛstu fias a vloãkovaã sráÏí mi-
kroskopické zneãi‰ûní do vloãek schopn˘ch zachytit se na bûÏn˘ch filtraãních zafiízeních.
Pfii optimálním pH jsou tyto tablety dostaãující péãí pro soukromé bazény pfii bûÏném pro-
vozu. Jsou vhodné pro bazény od 20 m3 a vydrÏí zhruba t˘den.

1 kg 6

0507003 3 kg 1

0507005 5 kg 1

0507025 25 kg 1

0507050 50 kg 1

DEZINFEKCE VODY CHLÓROVÁ

Speciál pr
oduct

V‰echny pfiípravky uvedené v tomto odstavci jsou biocidní, proto prosím dbejte upozornûní: PouÏívejte biocidy bezpeãnû. Pfied pouÏitím
si vÏdy pfieãtûte etiketu a informace o v˘robku.
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Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

0508001 Multifunkãní tablety pomalurozpustné 20g -mini
Tablety s vícenásobn˘m úãinkem. Jsou sloÏeny ze tfií hlavních sloÏek – chlórové dezin-
fekce, algicidní látky a vloãkovaãe. SlouÏí k dlouhodobé údrÏbû bazénu. Chlór likviduje
bakterie a viry, rozkládá neÏádoucí látky, algicid zamezuje rÛstu fias a vloãkovaã sráÏí mi-
kroskopické zneãi‰ûní do vloãek schopn˘ch zachytit se na bûÏn˘ch filtraãních zafiízeních.
Pfii optimálním pH jsou tyto tablety dostaãující péãí pro soukromé bazény pfii bûÏném pro-
vozu. Jsou vhodné pro malé bazény (Tampa) a vydrÏí zhruba t˘den.

1 kg 6

0508003 3 kg 1

0508025 25 kg 1

0508050 50 kg 1

0519001
Chlór2 Tabs – Flock ‰ok
Dvoufázové chlórové tablety. ·okové o‰etfiení a dlouhodobá údrÏba 
v jednom. Po okamÏitém rozpu‰tûní rychlorozpustné ãásti zbyde pomalurozpustná ãást 
tablety k prÛbûÏnému chlórovému o‰etfiování bazénové vody. Tablety doplnûné biologicky
odbourateln˘m extra siln˘m vloãkovaãem. Neobsahuje mûì.

1 kg 6

0519004 2,5 kg 1

0551003

Chlór2 Tabs – Antikalk
Dvoufázové chlórové tablety. ·okové o‰etfiení a dlouhodobá údrÏba 
v jednom. Po okamÏitém rozpu‰tûní rychlorozpustné ãásti zbyde pomalurozpustná ãást 
tablety k prÛbûÏnému chlórovému o‰etfiování bazénové vody. Tableta obsahuje pfiípravek
zabraÀující vysráÏení vodního kamene, je vhodn˘ pro pouÏití ve tvrdé vodû.

2,5 kg 1

0520001

Stabilizátor
SlouÏí ke stabilizaci chlóru dodaného bûÏn˘mi prostfiedky péãe o bazénovou vodu. Zaji‰-
Èuje trvalej‰í chlórování, omezuje v˘kyvy hodnoty chlóru vlivem v˘kyvÛ teplot ãi zátûÏe
bazénu. Funguje i ve velmi tvrdé vodû.

1 l 6

0585001

Chlór Stop
Pfiípravek k ostranûní pfiebyteãného chlóru pfii náhodném pfiedávkování.

1 kg 6

DEZINFEKCE VODY CHLÓROVÁ

Novin
ka

Novin
ka

V‰echny pfiípravky uvedené v tomto odstavci jsou biocidní, proto prosím dbejte upozornûní: PouÏívejte biocidy bezpeãnû. Pfied pouÏitím
si vÏdy pfieãtûte etiketu a informace o v˘robku.
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Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

0590001 Kyslíkov˘ aktivátor
Aktivátor spou‰tí dezinfekãní reakci pfiidáním ke kyslíkov˘m dezinfekãním prostfiedkÛm.
Oznaãuje se jako komponent 2. Aãkoli neobsahuje kyslík, je nedílnou souãástí kyslíkového
o‰etfiení bazénové vody.

1 l 6

0590003 3 l 1

0590030 30 kg 1

0591001 Aktivní kyslík - rychlorozpustn˘ granulát, komp. 1
Granulát urãen˘ k ‰okovému i prÛbûÏnému o‰etfiení bazénové vody. Dezinfekãní reakce se
spou‰tí v˘hradnû pfiidáním Aktivátoru (komponent 2), proto se tyto dvû sloÏky musí pouÏí-
vat vÏdy spoleãnû dle návodu.

1 kg 6

0591003 3 kg 1

0591025 25 kg 1

0593022
Aquablanc OXA kombi
Tekut˘ pfiípravek pro pouÏití ve vût‰ích soukrom˘ch bazénech. Obsahuje obû komponenty
- kyslíkovou dezinfekci i aktivátor.

22 kg 1

0595001 Aktivní kyslík Mini Tabs 20 g, komp. 1
20ti gramové dezinfekãní tabletky, rychlorozpustné. Dezinfekãní reakce se spou‰tí pfiidá-
ním Aktivátoru (komponent 2), proto se tyto dvû sloÏky musí pouÏívat v˘hradnû spoleãnû
dle návodu.

1 kg 6

0595003 3 kg 1

0596025

Aktivní kyslík - tekut˘ OXA
Kyslíková péãe o bazénovou vodu v tekuté podobû. Vhodná pro aplikaci pomocí automa-
tick˘ch dávkovaãÛ. Je nutné pfiidávat aktivátor. Samostatnû se dá pouÏít i do jezírek s Ïivo-
ãichy.

25 kg 1

0598001

Blue Star Tabs O2 / Algicid 200 g
Kombinované tablety 200 g. Pro pouÏití v bazénech od 15 m3. Obsahuje jiÏ oba kompo-
nenty - kyslíkovou dezinfekci i aktivátor, jednoduchá aplikace.

1 kg 6

0602635

Kids Care - o‰etfiení pro bazény bez filtrace
Jsou 50 mg sáãky pro bezchlórovou úpravu vody v dûtsk˘ch bazénkách do 1000 l vody.
Voda pfii údrÏbû tímto pfiípravkem vydrÏí ãirá asi 1 t˘den, poté je tfieba vodu vymûnit. Ne-
dráÏdí pokoÏku ani oãi.

1ks/50
ml

5

DEZINFEKCE VODY BEZCHLÓROVÁ

V‰echny pfiípravky uvedené v tomto odstavci jsou biocidní, proto prosím dbejte upozornûní: PouÏívejte biocidy bezpeãnû. Pfied pouÏitím
si vÏdy pfieãtûte etiketu a informace o v˘robku.



18

Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

0602001 Alba Super
Vysoce úãinn˘, naprosto nepûniv˘, koncentrovan˘ algicid. Vhodn˘ pro v‰echny typy
bazénÛ a vífiiv˘ch van.

1 l 6

0602005 5 l 1

0602030 30 kg 1

0603001

Alba Silber
Pfiípravek zamezující tvorbû nejsilnûji usazovan˘ch fias – ãerné a hnûdé. Vynikající pre-
vence. Spolu s pfiidan˘m chlórov˘m rychlorozpustn˘m granulátem úãinnû odstraÀuje i jiÏ
vznikou fiasu.

1 l 4

0604001 Algicid standard
Vysoce úãinn˘ algicid se sníÏenou pûnivostí. Pro jeho úãinnost ho dopruãujeme do v‰ech
bûÏn˘ch bazénÛ bez protiproudÛ a jin˘ch atrakcí. Díky mírné pûnivosti není vhodn˘ do
whirlpoolÛ a vífiiv˘ch van.

1 l 6

0604003 3 l 1

0610001 Algicid speciál
Naprosto nepûniv˘ algicid urãen˘ pro pouÏití v bazénech s protiproudy a ve whirlpoolech.
Prodává se i v 35 kg balení pro pouÏití s automatick˘mi dávkovaãi, vhodn˘ do vefiejn˘ch
provozÛ.

1 l 6

0610003 3 l 1

0610030 30 kg 1

0702001 Zazimovací roztok
Je algicidní pfiípravek zabraÀující v˘skytu a mnoÏení fias bûhem zimního období. Pomáhá
téÏ vysráÏení ve vodû obsaÏeného vápníku a zabraÀuje tak jeho usazování na stûnách a po
obvodu bazénu. UsnadÀuje jarní uvedení bazénu do provozu. Pfii zazimování bazénu je
tfieba na hladinu naklást plováky zabraÀující po‰kození bazénu vlivem rozpínavosti ledu.

1 l 6

0702003 3 l 1

0702010 10 kg 1

0702030 30 kg 1

Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

0901001 Flockfix vloãkovaã
Tekutá forma vloãkovaãe vhodná pro soukromé i vefiejné bazény. Pfii správném zacházení
a optimálním pH (ideálnû 7,0) funguje ve v‰ech druzích bazénÛ. Je tfieba dávat pozor na
pfiípadné pfiedávkování vloãkovaãe, aby se nevytvofiil bíl˘ zákal.

1 l 6

0901035 35 kg 1

0903020

Flockfix Super N - professional koncentrát
Koncentrovan˘ vloãkovaã pro vefiejné bazény. Má velmi
rychlou úãinnost, nízké dávkování.

20 kg 1

0910020

Flockfix Super koncentrát
Extra siln˘ vloãkovací koncentrát. Má velmi rychlou úãinnost, velmi nízké dávkování.
Prodává se ve 20 kg balení.

20 kg 1

0907001

Vloãkovaã (granulát)
Granulovan˘ vloãkovací pfiípravek vhodn˘ pro pouÏití v soukrom˘ch bazénech. Prodává
se v kilovém balení.

1 kg 6

0908001

Flock vloãkovací kartu‰e
Jedno kilové balení obsahuje 8 kartu‰í po 125 gramech. Tyto kartu‰e jsou vhodné pouze
pro bazény s pískovou filtrací. Jejich v˘hodou je extrémnû snadná manipulace – kartu‰e se
vkládá pfiímo do skimmeru.

8 ks/krt 12

ALGICIDY

VLOâKOVAâE

Top pr
oduct

V‰echny pfiípravky uvedené v tomto odstavci jsou biocidní, proto prosím dbejte upozornûní: PouÏívejte biocidy bezpeãnû. Pfied pouÏitím
si vÏdy pfieãtûte etiketu a informace o v˘robku.
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âI·TùNÍ, SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

1105001

Calzestab - Eisen EX 
Pfiípravek ke sníÏení tvrdosti vody. Pomáhá vysráÏet pfiebyteãn˘ vápník a rozpu‰tûné kovy
a zamezuje tak neÏádoucímu povlaku na stûnách bazénu a filtraãním zafiízení. Je dÛleÏit˘m
pomocníkem pro správné fungování bazénové chemie.

1 l 6

1103001

Compactal Gel
Gelov˘ pfiípravek k ãi‰tûní linky tvofiící se podél hladiny bazénové vody. Je viskózní, vysoce
úãinn˘, vhodn˘ pro v‰echny typy bazénÛ. Úãinkuje proti mastnotám, sazím, pylu a dal‰ím
druhÛm atmosférického zneãi‰tûní.

1 l 6

1001001

Compactal
Silnû kysel˘ pfiípravek k ãi‰tûní stûn bazénu. OdstraÀuje vodní kámen a jiné pevné usaze-
niny, likviduje fiasy a zabarvení od rzi. Nepo‰kozuje chorkauãukové barvy a nátûry z umû-
l˘ch pryskyfiic. Je velmi úsporn˘, fiediteln˘ od 1:3 do 1:10. PouÏívá se na ãi‰tûní
vypu‰tûného bazénu pfied uvedením do provozu.

1 l 6

1333001
Základní ãistiã
Extra siln˘ kysel˘ pfiípravek k ãi‰tûní stûn bazénu. OdstraÀuje vodní kámen a jiné vápenaté
usazeniny, nepo‰kozuje plasty. PouÏívá se k ãitûní bazénu po vypu‰tûní nebo pfied uvede-
ním do provozu.

1 l 6

1333010 1 l 1

1331001
âistiã okrajÛ bazénÛ
Alkalick˘ ãistící pfiípravek odstraÀující linku tvofiící se podél hladiny bazénové vody. Tato
linka vzniká rozpou‰tûním organick˘ch neãistot, krémÛ a vlivem atmosférického zneãi‰tûní.
âistiã okrajÛ bazénu tato zneãi‰tûní velice snadno odstraní, nepo‰kozuje bazénové fólie
a je citliv˘ ke v‰em materiálÛm bûÏnû pouÏívan˘m ke stavbû bazénÛ. Je vhodn˘ i k ãi‰tûní
domácích van.

1 l 6

1331010 1 l 1

1091001

Metal - Magic
Extra úãinn˘ pfiípravek ke sníÏení tvrdosti vody. Rozpou‰tí vápník, Ïelezo, mûì, stfiíbro
a dal‰í kovy z bazénové vody, odstraÀuje kovové a vápenaté usazeniny ze dna a stûn ba-
zénu bez nutnosti jeho vypou‰tûní. Bezprostfiednû po pouÏití pfiípravku mÛÏete bazén opût
vyuÏívat.

1 l 6

1093001

Filter Cleaner 
Speciální pfiípravek k ãi‰tûní v‰ech druhÛ filtrÛ. OdstraÀuje vodní kámen, organické ãástice,
zbytky oleje a jiné zneãi‰tûní, kter˘m b˘vají filtry zanesené, ãímÏ zvy‰uje prÛtok filtru. Vy-
lep‰uje úãinnost filtru a zvy‰uje tak kvalitu vody. MÛÏe se pouÏívat spoleãnû s chlórov˘mi,
kyslíkov˘mi a ozónov˘mi pfiipravky.

1 l 6

3804001

OdpûÀovaã
Pfiípravek k odstranûní pûny vznikající vlivem pouÏit˘ch chemick˘ch prostfiedkÛ nebo vne-
sením organick˘ch neãistot do bazénu. Do bazénÛ se aplikuje pfiímo, pfii pouÏití ve whirll-
poolech staãí pomocí spreje rozpt˘lit na hladinu vody.

1 l 6

1023001

Stahlclin
Kysel˘ pfiípravek k ãi‰tûní nerezov˘ch ãástí v bazénu a jeho okolí. Rychle a beze zbytku
rozpou‰tí vodní kámen a dal‰í anorganické usazeniny. O‰etfiené plochy je nutno dÛkladnû
opláchnout ãistou vodou.

1 l 6

3301001

âistiã okrajÛ super sypk˘
Alkalick˘ pfiípravek ksi odstranûní mastné linky podél hladiny vody ve formû jemného
pudru. Díky své jemnosti nepo‰kozuje materiál bazénu, díky pudrové konzistenci odstra-
Àuje zneãi‰tûní snadno a dÛkladnû. Po vyãi‰tûní linky je tfieba dÛkladnû sm˘t ze stûn zbytky
pudru, aby se do bazénové vody dostalo co nejmen‰í mnoÏství pfiípravku.

0,6 kg



20

Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

1426601 Aroma do vody Kokos – vanilka 250 ml 1

1426602 Aroma do vody Citronela 250 ml 1

1426603 Aroma do vody Borovice 250 ml 1

1426604 Aroma do vody Lesní jahoda 250 ml 1

1435002 Aroma do vody Eukalyptus 250 ml 1

Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

2306756 pH/Chlór tester (á 20 ks tablet) 1 ks 12

2306757 pH/aktivní kyslík tester (á 20 ks tablet) 1 ks 12

502010803 Tester – prouÏky pH/Cl/Alk. (50 ks) 1 ks

2306600 pH/Chlór náhradní tablety (á 30 tbl.) bal. 1

2400221 DPD 1 (Cl) náhradní tablety do testeru (á 10 tbl.) 50 ks/bal 1

2400225 pH náhradní tablety do testeru (á 10 tbl.) 50 ks/bal 1

2400228 DPD 4 (O2) náhradní tablety do testeru (á 10 tbl.) 50 ks/bal 1

24002281 DPD 4 (O2) náhradní tablety do testeru (á 10 tbl.) 1 ks 1

2400227 DPD 3 (Cl) náhradní tablety do testeru (á 10 tbl.) 50 ks/bal 1

Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

1711010 Jezírkov˘ stabilizátor KH – karbonová tvrdost 3x100 g

1712010 Jezírkov˘ stabilizátor GH – celková tvrdost 3x100 g

1713010 Dávkovaã kyslíku 4x50 g

1714010 Fosfát – Stop 4x50 g

1715010 Antidusitan – první pomoc 4x50 g

1716010 Jezírkov˘ algicid –     první pomoc 3x100 g

1717001 Jezírkov˘ rekulitvátor 1 kg

1710010

Starter set
1 sáãek Jezírkov˘ stabilizátor KH, 1 sáãek Jezírkov˘ stabilizátor GH, 1 sáãek Dávkovaã
kyslíku, 1 sáãek Fosfát - Stop, 1 sáãek Antidusitan - první pomoc, 1 sáãek Jezírkov˘ algicid,
první pomoc, testovací prouÏky.

7 sáãkÛ

AROMATA

TESTOVÁNÍ VODY

AQUAFAIR - PRODUKTY PÉâE O JEZÍRKOVOU VODU Novin
ka
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BAZÉNOVÉ P¤ÍSLU·ENSTVÍ

Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

2500005 Teplomûr 1 ks 24

2500006 Plovoucí teplomûr 1 ks 24

2500012 Plovoucí teplomûr zvífiátka 1 ks 1

5020108 Teplomûr plovoucí kruhov˘ se sondou 1 ks 12

2500011 Plovák mal˘ pro 20 g tablety 1 ks 12

2500001 Plovák velk˘ pro 200 g tablety 1 ks 6

2500025 Plovák s teplomûrem 1 ks 6

2500019 Teleskopická tyã 3dílná 120/360 1 ks 6
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Obj. ã. název ilustraãní obrázek obsah ks/bal.

2500023 Hladinová síÈka na ALU tyãi 1,3 m 1 ks 12

2500040 Hladinová síÈka pro teleskop. tyã 1 ks 12

2500042 Hladinová síÈka pro teleskop. tyã – zesílen˘ rámeãek 1 ks 12

2500045 SíÈka hlubinná pro teleskop. tyã 1 ks 12

2500047 SíÈka hlubinná pro teleskop. tyã – zesílen˘ rámeãek 1 ks 12

2500050 Kartáã mal˘ pro teleskop. tyã 1 ks 6

2500052 Kartáã velk˘ pro teleskop. tyã (45 cm; zkosené rohy) 1 ks 6

2500031 Hubice vysavaãe – kartáã DeLuxe tûÏk˘ 1 ks 6

2500033  Hubice vysavaãe – oválná, lehká 1 ks 12

2500650 âistící set – mal˘ (kartáã, síÈka, tyã, vysavaã) 1 ks 4

0691723 Lepící souprava pro lepení bazénov˘ch fólií V12 1 ks 12

0691722 Lepící souprava na baz. fólie – BW 1 ks 12

0062068 Samolepící záplata – 10 ks/bal. – 42,3 cm2 1 ks 72

BAZÉNOVÉ P¤ÍSLU·ENSTVÍ
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Aby byla voda v bazénu, kde se koupete, hygienicky ãistá a spotfiebovávala co nejménû chemie, je tfieba
dávat opravdu dobr˘ pozor na v˘bûr chemick˘ch prostfiedkÛ, fiídit se pokyny na etiketách a radûji si nechat
poradit od odborníkÛ, neÏ experimentovat a dávkovat chemii metodou pokus/omyl.

Pfied vstupem do bazénu se osprchujte vodou a m˘dlem. Pot a moãovina jsou nejãastûj‰ím zdrojem or-
ganick˘ch neãistot v bazénu a nejãastûj‰í pfiíãinou vzniku silnû dráÏdivého vázaného chlóru. Zvy‰uje se spo-
tfieba chemie a v pfiíli‰ mal˘ch bazénech s pfiíli‰ velkou zátûÏí je pak tûÏké udrÏet vodu kfii‰Èálovû jasnou.

PouÏívejte vloãkovaã. Právû kfii‰Èálové odlesky vody jsou ukazatelem správné údrÏby bazénové vody.
Díky vloãkovaãi odstraníte z bazénu i dezinfekcí rozloÏené odumfielé organismy, které mohou b˘t zdrojem
Ïivin pro dal‰í bakterie. âistá voda záfií jiÏ ode dna bazénu. 

NepodceÀujte zazimování bazénu mimo sezónu. Pfii jarním uvedení do provozu si u‰etfiíte spoustu práce
i penûz a vodu nemusíte zatûÏovat pfiidáváním pfiíli‰ného mnoÏství chemick˘ch prostfiedkÛ.

Máte-li bazén o‰etfien jak˘mkoli technick˘m zafiízením k dezinfekci vody, aÈ uÏ je to salinátor, UV lampa
ãi ozón, jde vÏdy o podpÛrnou dezinfekci. Technická zafiízení v˘raznû sniÏují mnoÏství spotfiebované de-
zinfekãní chemie. VÏdy je tfieba ale udrÏovat hodnotu pH a pfiidávat vloãkovaã, pfiípadnû algicid. Je tfieba
hlídat alkalinitu i tvrdost vody. I pfies sliby nûkter˘ch realizaãních firem není technické zafiízení stopro-
centní náhrada za chemické pfiípravky.

Nevíte-li si rady, ptejte se prodejcÛ na‰ich v˘robkÛ.

UÎITEâNÉ TIPY A RADY

Kvalitní pláÏové osu‰ky CHEMOFORM 170 x 70 cm k dostání u na‰ich prodejcÛ.



Chlor2 Tabs – Antikalk
Chlor2 Tabs – Flock ‰ok

Dvoufázové tablety – ‰okové o‰etfiení
a prÛbûÏná péãe v jednom

www.chemoform.cz

Novink
a


