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Bily povlak na stenach bazenu
Vložil Martin Cerny - 19/04/2011 21:07

_____________________________________

Dobry den,
rad bych Vas pozadal o radu. V bazenu se nam udelal takovy bily povlak (pouze tam kde byla voda),
predpokladam ze se jedna o vodni kamen. Take se na dne objevily cerne skvrny (ty mne trapi nejvice).
Bohuzel jsem uz zkusil vsechny mozne varianty reseni bez ucinku a to: Kyselina chlorovodikova,
kyselina octova, ocet, citron, chemicke prostredky urcene k niceni vodniho kamene. Nevite prosim o
nejake dalsi (odzkousene) variante reseni? Jsem uz bezmocny.
Pridavam foto:
http://img13.imageshack.us/img13/6015/dsc01961ep.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/457/dsc01963.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/5828/dsc01964yw.jpg
============================================================================

Re: Bily povlak na stenach bazenu
Vložil Pavel Dostál - 26/04/2011 19:59

_____________________________________

Dobrý večer, jestli jste již použil všechny možné prostředky, tak těžko radit.
Zkuste se podívat na popis výrobků ctx na usazeniny možná ctx 600 nebo 700 viz. popis
http://www.astralpool.cz/katalog/bazenova-chemie-a-testery-14-z-26
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/ctx700-proti-vapusazenin-1l-p-3871.html
případně Steinsloser viz.:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/steinloser-rozpoustec-vapence-arcana-cistic-1l-p-1063.html
Co se týká černých skvrn, tak těžko říci co to je, jestli vodní kámen (železo, mangan) zarostlý v pórech
apod.
Fakt nevím. Každopádně čím agresivnější přípravek, tím sice větší šance k vyčištění, ale také k
porušení povrchu jakéhokoliv bazénu.
============================================================================

Re:Bily povlak na stenach bazenu
Vložil Milan - 02/05/2011 14:16

_____________________________________

Dobrý den,
to admin: díky za cenzuru..
Pokud jste použil již výše zmiňované kyseliny a odstranovače vodního kamene apod. a nepomohlo to,
tak okamžitě s těmito pokusy skoncujte nebo si doopravdy zničíte fólii či povrch bazénu!
Domnívám se, že jste se v létě hodně koupali a bazén byl velice zatížený. Navíc ty vysoké teploty a
chlor tak nějak nefunguje. Tak ho dáme víc, co se může stát.
Podle mě jste si přímo ukázkově vybělili plast, případně fólii bazénu! Podobná věc se stala kamarádovi.
Dal si do dávkovače(plováku) velkou tabletu dezinfekce a plovák zůstal nad schodkama -> první dva
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následně vybělil. Jak poradit nevím, ale zanechal bych těch pokusů.
============================================================================

Re:Bily povlak na stenach bazenu
Vložil Pavel Dostál - 04/05/2011 08:08

_____________________________________

Dobrý den. Cenzůra komerčních odkazů na naši přímou konkurecni je bohužel nutná. Trh je přesycen a
když tu ponechám jeden, tak jich tu za chvíli bude mraky.
Co se týká vybělení chlorem, tak mě to napadlo jako první, ale dno nevypadá vybělené. Proto si myslím
že od chloru to nebude. Jedině, že bazén je hodně starý a před mnoha lety se nepoužívaly stabilizované
plasty proti UV záření a chloru,, resp., že na stěny se použily a na dno ne.
Teď mě zaujaly na prostřední fotografii 2 modré skvrny na stěně v oblouku u dna a bílá skvrna vlevo nad
hranicí vody...
============================================================================
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