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Čištění bazénu po zimě - z mailové komunikace
Vložil Pavel Dostál - 17/03/2008 21:05

_____________________________________

>Dobry den,
>jiz drive jsem vyuzival vas e-shop. Potrebuji prosim radu k nakupu.
>Jakou chemii mam koupit k vycisteni bazenu po zime? Jedna se mi zejmena
>o vycisteni folie a schudku. Bazen budu vypoustet, je sama rasa.
>Potrebuji neco, cim zbytky necistot odstranim z folie a schudku po
>vypusteni bazenu. Take patrne naky pripravek, kterym vycistim obroucku
>co nechala hladina vody po zime. Mame bazen s folii 3x6m a nerezove
>schudky. Nerad bych vyuzitim spatne chemie znicil barevnost folie.
>Dekuji za pomoc pri oznaceni pripravku, ktere mam u vas koupit.
>LK
Vážený pane,
pro vyčištění mastnot ( např. okraj v úrovni původní hladiny vody)
použijte:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/randr ... -1062.html
a měkkou houbu nebo hadřík ( v žádném případě nedřít ! nanést, chvíli
nechat působit a opláchnout
pro vyčištění vápenných usazenin ( bílé skvrny nebo hrubý povrch na
folii):
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/stein ... -1063.html
taktéž za použití pouze měkké houby
poté je dobré celý bazén opláchnout a natřít stěny před napuštěním
algicidem proti řasám ( jen potřít houbou namočenou v algicidu):
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/algic ... -1061.html
ihned po napuštění bazénu pak upravte pH hodnotu a do čisté vody
přidejte ihned chlorový granulát ( vlévejte rozmíchané v kbelíku s vodou
do skimmeru za chodu filtrace).
Nezapomeňte před sezonou vyměnit písek, nebo jej alespoň vyndat z filtru
do vaničky a řádně proprat vodou se savem, až bude zbaven všech starých
nečistot.
Hodnoty vody měřte minimálně 1 x týdně ( pH a Cl). V případě, že máte
velmi tvrdou vodu, vyplatí se před sezonou vodu změkčit CTX 605- 5 kg
(nyní v akci za 735,- vč. DPH)
nebo alespoň přidat do vody stabilizátor tvrdosti, aby se vápenec tolik
nevysrážel v potrubí, filtru a na folii viz:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/stabi ... 10418.html
Po sezoně je dobré použít na zazimování :
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/zazim ... -1068.html
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aby bylo možné vodu v další sezoně použít a nemusel jste ji vypouštět.
Také je dobré na zimu bazén zakrýt krycí folií nebo rollingsafe zamezíte tím růstu řas mimo koupací sezonu.
S pozdravem Schweizerová *********
============================================================================

Re:Čištění bazénu po zimě - z mailové komunikace
Vložil Tučková Irena - 08/05/2010 18:43

_____________________________________

Dobrý den,mám k vám prosbu.Teprve teď jsme vypustili bazén a na stěnách i na dně je taková černá
mazlavá hmota,která nejde moc odtranit.Zkoušeli jsme to kyselinou chlorovodíkovou,ale ani to
nepomohlo.Vždycky nám tato kyselina pomohla,když něco nešlo odstranit,ale letos ne.Mohl by to být
popílek ze sopky? A můžete nám poradit,čím tu černou mazlavou hmotu odstranit? Moc děkuji za
odpověď.Irena Tučková
============================================================================

Re:Čištění bazénu po zimě - z mailové komunikace
Vložil Pavel Dostál - 08/05/2010 19:17

_____________________________________

Dobrý den, osobně si nemyslím, že by to byl popílek. To byste ho musela mít i jinde než v bazénu.
Jestli je to mazlavé, tak by to mohlo být na bázi mastnoty a na to bych použil Randreiniger ředěný teplou
vodou http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/randreiniger-cistic-okraju-arcana-1l-p-1062.html .
Mastnota se ovšem většinou tvoří na hranici vody a vzduchu.
Některé řasy dělají černé fleky na to by ale měl stačit kartáč a algicid případně slabý roztok chloru s
vodou pro zabití zárodků řasy.
============================================================================

výkaly v bazénu, Co dělat, když se dítě vy*** do bazénu. Kdo rychle radí,
dvakrát radí.
Vložil Zdeněk - 06/06/2010 19:29

_____________________________________

výkaly v bazénu, Co dělat, když se dítě vy*** do bazénu. Kdo rychle radí, dvakrát radí.
============================================================================

Re: výkaly v bazénu, Co dělat, když se dítě vy*** do bazénu. Kdo rychle
radí, dvakrát radí.
Vložil Pavel Dostál - 06/06/2010 19:38

_____________________________________
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Dobrý večer, neviděl bych to jako tragédii. To co jde vybrat, tak vyberte, zbytek vysajte vysavačem a
hned properte filtr. Potom zvyšte dávku chloru (zašokujte chlorem). A mělo by to být ok.
============================================================================

problém s vodou

Vložil Pavel - 03/07/2010 19:04
_____________________________________

Dobrý den, přehnal jsem to s chlor šokem a ted mám od toho v bazénu bílou vodu,že neni vidět na půl
metru,dá se s tim něco dělat nebo se to časem odpaří samo..? Děkuju.
============================================================================

Re: problém s vodou

Vložil Pavel Dostál - 03/07/2010 19:14
_____________________________________

Dobrý den, časem se to spraví. Je otázka za jak dlouho. To závisí na více faktorech, jaké bude počasí,
kolik tam toho chloru je apod. Existují i snižovače obsahu chloru. Voda se dá i naředit apod. Pokud máte
plachtu, tak ji odstraňte.
Bílá voda nemusí být vždy otázkou předávkování chloru.
============================================================================

čištění bazénu

Vložil čištění bazénu - 01/06/2011 22:39
_____________________________________

Máte problém se svým bazénem, koupacím jezírkem, okrasnám jezírkem či rybníkem ? Chcete si zajistit
pohádkově čistou vodu po celé prázdniny bez těžkých chemických zásahů ? Tak právě pro Vás je tato
nabídka jako dělaná. Nabízíme kompletní čištění vodních ploch. Pro bližší informace pište na email
(e-mail odstraněn - komerční příspěvky jsou odstraňovány - pokud máte zájem o reklamní prezentaci,
kontaktujte administrátora na aliasproficz()gmail.com. Děkujeme za pochopení)
============================================================================
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