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Uszodavíz kezelés

Az  uszodák  vízkezelésével  kapcsolatos  bármilyen  problémára  szakembereink  segítségével  rövid  időn  belül
megtaláljuk  a megoldást.  Segítünk  a vízkezelő-rendszerek,  illetve  a megfelelő  kivitelezés  megtervezésében,
kialakításában.  Célunk  a  tanácsadás  során,  hogy  a  vevő  számára  optimális,  hatékony  és  költségkímélő
megoldást  találjunk  melynek  eredményeképpen az úszómedencék üzemeltetése  és használata  könnyűvé és
örömtelivé válik. Szakértőink hétköznapokon telefonon, irodánkban személyesen és a helyszínen is készséggel
állnak kedves ügyfeleink rendelkezésére

• Klórmentes  , aktív oxigén hatóanyagú vízfertőtlenítés 
• Klóros   vízfertőtlenítés 
• Algamentesítés   
• pH-szabályozás   
• Pelyhesítés   

 

Klórmentes, aktív oxigén hatóanyagú vízfertőtlenítés
DEWANŽ-50 

klórmentes uszodai fertőtlenítő szer (folyadék)

Felhasználása: magán- és közüzemi medencék és termálfürdők vizének
fertőtlenítésére. Adagolása: automatával, időkapcsolóval szabályozott
szivattyúval. Nem hígítható! Részletes adagolási táblázatot kérjen az
eladótól! Mérése: mérőcsíkkal vagy kolorimetriás teszterrel (az ideális
koncentráció 50 mg/l) 
A víz pH értéke: 

• a vegyszer hatékonysága 7,0-7,6 értéken optimális. 
• a szer pH semleges, így csak a hálózati víz pH-eltérését kell

korrigálni 

DEWANŽ-20 T 

klórmentes uszodai fertőtlenítő szer 

Műszaki jellemzők: Csak az ALGI-CID folyékony algamentesítő szerrel
együtt használható. A medencevíz pH értéke legyen 7,2. Első alkalommal
10 m3 vízre számítva 2 db DEWANŽ-20 tablettát és 150 ml ALGI-CID
folyadékot teszünk a vízbe.Folyamatos használat mellett heti egy
alkalommal 10 m3 medencevízre számítva 1/2 DEWANŽ-20 tablettát és 100
ml ALGI-CID folyadékot adagolunk.

Dewan 20 P

uszodavíz-fertőtlenítő szer aktív oxigénnel

Műszaki jellemzők: Csak az ALGI-CID folyékony algamentesítő szerrel
együtt használható. A medencevíz pH értéke legyen 7,2. Első alkalommal
10 m3 vízre számítva 0,5 kg DEWANŽ-20 P port 10 l vízben feloldunk és a
medencevízbe tesszük elosztva. Egyidejűleg 150 ml ALGI-CID folyadékot is
teszünk a vízbe. Folyamatos használat mellett heti egy alkalommal 10 m3

medencevízre számítva 1/2 doboz DEWANŽ-20 P -t és 100 ml ALGI-CID
folyadékot adagolunk.

DEWANŽ 20 WP

uszodavíz-fertőtlenítő tabletta aktív oxigénnel 

Felhasználás:
Csak az ALGI-CID folyékony algamentesítő szerrel együtt használható A
víz pH értékét nem változtatja meg. Ideális koncentráció a medence vízben:
3-8 mg/l O2, mely DEWANŽ-20 teszter segítségével ellenőrizhető.
Adagolás:
Úszó tabletta beoldóval. Első alkalommal 1 m3 vízre számítva 2 db
DEWANŽ-20 WP tablettát és 15 ml ALGI-CID folyadékot teszünk a vízbe.
Folyamatos használat mellett heti egy alkalommal 1 m3 vízre számítva 1
tablettát és 10 ml ALGI-CID folyadékot adagolunk. 
Dinadox

Klór-dioxid tartalmú általános vízfertőtlenítő szer

 

 

Klóros vízfertőtlenítés

DINAX KLORIN

folyékony uszodavíz-fertőtlenítő szer (folyadék) 

Felhasználás: magán és közüzemi medencék vizének fertőtlenítésére. 
Adagolás: automatával vagy szivattyúval
Feltöltés: 10 m3 vízhez 400 ml DINAX KLORIN 
Napi adag: 10 m3 vízhez 70 ml
Részletes adagolási információt kérjen az eladótól!
Mérés: Klór-teszttel, az ideális koncentráció 0,3 0,5 mg/l szabad aktív klór

A víz pH-értéke: a vegyszer hatékonysága 7,1 7,4 értéken optimális. 
A pH-mínusz adagolását kérdezze az eladótól! 

DINAX KLORIN P

uszodavíz-fertőtlenítő szer (granulátum)

Felhasználás:
Szabad aktívklór-tartalmú, gyorsan oldódó fertőtlenítőszer
Aktív hatóanyag-tartalom: 70 %. A víz pH-értékét növeli. 
Túlzott használata vízkőkiválást okozhat. Ideális koncentráció a
medencevízben: 0.3-0.5 mg/l szabad aktív klór. 
A hatásos fertőtlenítéshez szükséges pH-érték: 7.2-7.

Adagolás:
Úszó ill. beépített vegyszeradagolóval 
vagy 1-3 %-os vizes oldatban 
Indításkor: 0.15 kg/100m3 Sokkoláskor: 2-4 kg/100 m3 
DINAX KLORIN WP

uszodavíz-fertőtlenítő szer (tabletta)

Felhasználás: 
Szabad aktívklór-tartalmú fertőtlenítőszer
Aktív hatóanyag tartalom: 70%. A víz pH- értékét növeli. Túlzott használata
vízkőkiválást okozhat. Ideális koncentráció a medence vízben: 0.3-0.5 mg/l
szabad aktív klór. 
Hatásos fertőtlenítéshez szükséges pH- érték: 7.2-7.4. 

Adagolás:
A megfelelő fertőtlenítő hatás eléréséhez a naponta adagolandó mennyiség
használattól függően 1 db 20 g-os  DINAX KLORIN WP tabletta 10 m3

medencevízhez. Használattól függően mérés alapján (0.3-0.5 mg/l szabad
klór) az adagolt mennyiséget korrigálni kell. A szer használata mellett
kötelező a heti 5 %-os vízcsere.
BLUE SUPER TABS

kombinált uszodavíz-fertőtlenítő szer (tabletta)

Felhasználás:
Pelyhesítővel és algaölővel kombinált három 
komponensű készítmény.

Adagolás:
Minden 1-2 héten 1 tabletta 20 m3 vízhez. A víz klórtartalmát 0,3 0,5 mg/l
között kell tartani. Használjon állítható vegyszerbeoldót, hogy a tabletta
egyenletesen, több nap alatt oldódjon fel. Kánikula, több fürdőző, vihar
esetén az adagolást emelni kell. A BLUE SUPER tablettát napnyugta után
tegyük a vízbe. 
Ügyeljünk a medence pH-értékére.

ALGA SOKK P

(granulátum)
Felhasználás:
Klóros fertőtlenítőszer az előírt vegyszerkoncentráció létrehozására
Adagolás:
A megfelelő fertőtlenítő hatás eléréséhez az adagolandó mennyiség 90 g
ALGA SOKK 100 m3 medencevízhez. A víz bealgásodása esetén 0,5 kg/10
m3 vegyszert adjunk a medencevízhez. A vizet folyamatosan keringtessük.
Amíg a szabad aktív klór szintje a 0,5 mg/l-t el nem éri, a medencét ne
használjuk. Automatikus beállítás esetén a szabályozót úgy kell beállítani,
hogy a medencevízben mért szabad aktív klór szintje 0,3-0,5 mg/l 

 

ALGA SOKK WP

(tabletta)

Felhasználás: 
Klóros fertőtlenítőszer az előírt vegyszerkoncentráció fenntartására és a
bealgásodott medence sokkoló fertőtlenítésére
Adagolás: 
A termék 55% klórtartalmú. 
A megfelelő fertőtlenítő hatás eléréséhez a naponta adagolandó
mennyiség: 1 db 20 gr. tabletta 10 m3 medencevízhez. 
Használattól függően mérés alapján (0,3 0,8 mg/l szabad klór) az adagolt
mennyiséget korrigálni kell. A szer használata mellett kötelező a heti 5%-os
vízcsere. Fertőtlenítő hatását 7,27,4  pH mellett fejti ki maximálisan.
STABIL KLÓR

uszodavízfertőtlenítő-szer (tabletta)

Felhasználás:
Lassan oldódó, szabad aktívklór-tartalmú uszodavíz-fertőtlenítő szer.
Adagolás: 
Induló mennyisége 40 m3 vízre számítva 1 tabletta. Folyamatos használat
esetén az átlagos felhasználás 40 m3 vízre hetenként 2 tabletta. A szer
használata mellett kötelező a heti 5%-os vízcsere! Fertőtlenítő hatását 7,2
7,4 pH mellett fejti ki maximálisan. 
A medencevíz csak abban az esetben használható fürdésre, ha a klórszint
magánmedencék esetében 0,3 1 ,0 mg/l, közüzemi fürdőknél 0,30,5  mg/l
értékre csökken.

 

Algametesítés

ALGI-CID 

algaképződést gátló szer (folyadék)

Felhasználás: 
Nem higítható. Megakadályozza az algák elszaporodását. Biológiailag
lebontható. A vízfertőtlenítő eljárás szükséges tartozéka. 
A DEWANŽ-50 és a DEWANŽ-20 klórmentes fertőtlenítőszerek kiegészítő
vegyszere. 
Adagolás: 
Első alkalommal 10 m3 medencevízre 100 ml Algi-Cid. 
Folyamatos adagolásnál 10 m3 medencevízre hetente egyszer: 

• fedett uszodákban 40 ml, 
• szabadtéri medencéknél 60 ml 

CHLORALGIN 

algaképződést gátló szer (folyadék)

Felhasználás: 
Nem higítható. Megakadályozza az algák elszaporodását. Biológiailag
lebontható. A vízfertőtlenítő eljárás szükséges tartozéka Csak klóros
fertőtlenítőszerek mellett használható!
Adagolás: 
Első alkalommal 10 m3 medencevízre 100 ml Chloralgin. 
Folyamatos adagolásnál 10 m3 medencevízre hetente egyszer:

• fedett uszodákban 40 ml, 
• szabadtéri medencéknél 60 ml 

ALGO-FIN 

(folyadék) 

Halakra és növényekre veszélytelen, kerti  tavakhoz használható algaölő
szer

 

 

pH-szabályozás
DINAX MÍNUSZ F

pH-érték csökkentő szer (folyadék)

Felhasználása:
A víz pH értékének csökkentésére szolgál. Adagolása kizárólag
mérőműszeres adagolóberendezéssel. Kíválóan alkalmas közfürdők,
automata által vezérelt magánmedencék pH-értékének szabályozására.
Tárolás: száraz helyen korlátlan ideig eltartható

DINAX MÍNUSZ P

uszodavíz pH érték csökkentő szer (granulátum)

Adagolás: A víz pH értékének 0,1 -del való csökkentéséhez 100 m3 uszoda-
vízre 1 kg DINAX MÍNUSZ P-t kell adagolni.
Célszerű a víz beáramlásánál vagy a medence több pontján adagolni
Felhasználás előtt oldjuk fel csapvízben (1 kg DINAX MÍNUSZ P-t 10 liter
vízben).

DINAX PLUSZ P

uszodavíz pH-érték növelő szer (granulátum)

Adagolása:
A pH-érték 0,1-del való növeléséhez 100 m3 uszodavízhez 1 kg DINAX
PLUSZ P szükséges.

 

Pelyhesítés
DINAX FLOCK P

Uszodavíz pelyhesítőszer (granulátum)

Felhasználás:
Bármely fertőtlenítőszer mellett használható pelyhesítő szer a medencevíz
gyorsabb tisztulásának elősegítésére.

Használati utasítás:
A vízforgató szivattyú teljesítményét (m3/h) megszorozzuk a napi
üzemidővel (óra/nap). 
Az így kapott szám az adagolandó DINAX P mennyisége grammban
kifejezve. A számított mennyiséget egy vödör vízben feloldjuk és a
medencébe öntjük elosztva, a túlfolyó vagy szkimmer közelében.

DINAX FLOCK F

Uszodavíz pelyhesítőszer (folyadék)

Felhasználás:
Bármely fertőtlenítőszer mellett használható pelyhesítőszer  a medencevíz
gyorsabb tisztulásának elősegítésére.

Használati utasítás: A vízforgató szivattyú teljesítményét megszorozzuk a
napi üzemidő óráival és elosztjuk kettővel. 
Az így kapott szám a naponta adagolandó DINAX FLOCK F milliliterben. A
napi mennyiséget húszszorosra higítva a szkimmerbe adagoljuk
egyenletesen elosztva. Adagoló szivattyú használata esetén az
adagolócsonk a forgató előtt legyen.


