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priprava bazenu na zimu
Vložil danielkop - 19/10/2010 22:38

_____________________________________

mam bazen 6x3 metru, desinfekci delam soli spolu s Autochlorem (solarizacni jednotkou). Na bazenu
mam pevne plastove zastreseni, tj. nepadaji do nej necistoty.
Voda je velmi cista po cely rok, ta solnicka je opravdu super.
Nyni dotaz:
jak pripravit bazen na zimu a co udelat s vodou? Urcite musim bazen upusiti pod trysky a vypustit vodu i
z technologie (filtrace atd.)
Co dale? mam do vody pridat nejaky pripravek? Jakykoli chlor prece vyprcha... ve vode mam navic sul,
ktera sama o sobe castecne desinfekcne pusobi. A co s filtracni nadovou? Vypustit vodu je samozrejme,
ale co s piskem? Mam do nej neco nasypat? Nebo treba nalit Savo? Nebo vzhledem k tomu, ze je pisek
dlouhodobe prany vodou se soli (tj. je v ni sul i vznikajici chlor) neni potreba s piskem ve filtraci nic
delat?
dekuji za radu. Je to moje provni zima po kompletnim zprovozneni bazenu, tak bych to nerad pokazil :)
============================================================================

Re: priprava bazenu na zimu
Vložil Pavel Dostál - 21/10/2010 10:18

_____________________________________

Dobrý den, všeobecně:
Důležité pro zazimování bazénu:
Před zimním období je důležité upustit bazén tak, aby vytvořený led, který plave v bazénu nemohl rozbít
skimmer, trysky, protiproud, světla aj. díly usazené v bazénu. Filtr a čerpadlo se musí odmontovat a
uskladnit. Je potřeba také zabezpečit, aby trubní rozvody neroztrhal led – nejlépe vypuštěním,
zaizolováním na zimu atd. (různé bazény potřebují různý druh zazimování, obraťte se prosím proto na
dodavatele bazénu)
Všechny atrakce např. protiproud, různá čerpadla ... vč. jejich trubních rozvodů je nutno odvodnit příp.
zaizolovat proti mrazu.

K Vašemu konkr. případu: co se týká přípravku, tak pokud máte vodu slanou a byla zachlorovaná a
čistá, tak si myslím, že se tam už nic dávat nemusí, možná jen zazimovač Wintercare. Písek hodně lidí
nechává uvnitř. Je tam tma, takže nárůst řas bude minimální. Každopádně vypustit. Trochu sava
neuškodí, dle návodu.
Jestli máte zastřešení, tak někdy ani voda nezmrzne, záleží na poloze, utěsnění zastřešení, mrazech
apod. Nelze na to ale spoléhat.
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