SPA-set s aktívnym kyslíkom
Kompletná starostlivosť o vodu v kúpeľoch.
1. Dezinfekcia vody
2. Aktivácia kyslíkom
3. Stabilizácia tvrdosti
4. Odpeňovanie
Jemná starostlivosť o vodu s aktívnym kyslíkom prospieva pokožke.
• Voda je príjemná pokožke a bez zápachu
• Prirodzene čistá voda bez chlóru
• Obsah vystačí asi na 6 mesiacov
SPA-set obsahuje všetky zložky potrebné na úpravu vody, ktoré sa dajú v prípade potreby zakúpiť
aj samostatne.
Bayroklar SPA-1 kg nádoba
Tablety s aktívnym kyslíkom na dezinfekciu vody. Obsahuje zmes s potassium monopersulfátom.
Bayroplus SPA-1 l fľaša
Aktivizuje a predlžuje dezinfekčný účinok Bayroklar SPA a zabezpečuje dlhotrvajúcu základnú
dezinfekciu. Obsahuje polyqatérne amóniové zložky.
Calcinex Pool -1 l fľaša
Pôsobí proti vytváraniu usadenín vápnika v bazéne vo výmenníku tepla a vo filtri.
Foamex SPA-0,5 l fľaša
Odstraňuje nežiadúcu penu alebo zamedzuje jej tvorbe.
Dôležité poznámky:
Aby bola úprava vody úspešná, je dôležité udržiavať hodnoty pH medzi 7,0 a 7,4. V tomto rozsahu
je voda pre pokožku príjemnejšia a prostriedky používané na jej úpravu účinnejšie.
Kvalita bazénovej vody, ktorá môže byť v rôznych oblastiach rôzna a jej vyššia teplota môžu
spôsobiť veľký rozdiel v hodnote pH. Preto treba hodnotu pH individuálne upravovať.
Kontrolujte hodnotu pH pred každým kúpaním pomocou pH a Bayroklar testeru a ak je to potrebné
upravte ju pomocou pH- plus alebo pH- mínus na 7,2.
1. Dezinfekcia vody s Bayroklar SPA
Voda v kúpeľoch poskytuje mikroorganizmom priaznivé podmienky pre ich život. Často ju používa
viac ľudí naraz a relatívne vysoká teplota vody prispieva k rýchlemu rastu baktérií a húb, ktoré sem
ľudia prinesú. Bayroklar uvoľňuje aktívny kyslík a spoľahlivo dezinfikuje vodu. Vždy pred kúpaním
pridajte jednu tabletku Bayroklar SPA na 1000 l vody. Ak je voda viac znečistená dajte dve tablety
na 1000 l vody. Vytvoreniu svetlých bodiek predídete tým, že tabletky dáte do tabletkového
plaváka. Tabletky sa rýchlo rozpustia a dezinfikujú vodu. Dezinfekcia vody je účinná ak obsah
neklesne pod 5 mg počas kúpania. Obsah prostriedkov vo vode môžeme merať s pH a Bayroklar
testerom, ktoré sa dajú zakúpiť spolu s ostatnými výrobkami Bayrol.
2. Aktivácia s Bayroplus SPA
Bayroplus SPA v kombinácii s Bayroklar SPA je súčasťou metódy Bayroklar, patentovanej
kombinácie aktívnych zložiek s jedinečným synergickým efektom. Bayroplus aktivizuje a predlžuje
dezinfekčný účinok Bayroklar SPA. Neustála prítomnosť Bayroplus SPA vo vode zabezpečuje jej
trvalé základné dezinfikovanie. Voda vo whirpool -och, ktorá sa nepoužíva by mala byť
dezinfikovaná preventívnymi dávkami. Dajte 20ml Bayroplus SPA na 1000 l vody každý týždeň.
3. Stabilizácia tvrdosti s Calcinex Pool
Vo vode, ktorá má tvrdosť vyššiu ako 150 mg/l ( CaCO3 ) nastáva nežiadúca tvorba
vápenatých usadenín hlavne v bazéne, vo výmenníku tepla a vo filtri v dôsledku vyššej teploty
vody vo whirpool-e. Pridaním asi 20 ml Calcinex Pool na 1000 l vody každý týždeň predídete
tejto nežiadúcej tvorbe usadenín vápnika. Presné dávkovanie, si prosím prezrite na etikete.
4. Odpeňovanie s Foamex SPA
Hromadenie detergentov, telových olejov atd. môže viesť k vytvoreniu peny obzvlášť počas
činnosti dúchadla. Ak je to potrebné pridajte ½ vrchnáku Foamex SPA.
Pozrite si bezpečnostné rady a návody na každom jednotlivom balení!
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