
KROK ZA KROKEM

WHIRLPOOL SET

Postup po napuštění vany

 pro ak�vaci dezinfekčního účinku ak�vního kyslíku a prevenci výskytu řas ve vodě. Aplikujeme po napuštění vody a 
následně jednou za 14 dní bez ohledu na využi� vany. Ak�vátor není třeba přidávat po využi� vany.

Krok 5 Odpěňovač
 V případě, že během používání začne voda ve whirlpoolu pěnit, nastříkejte jednoduše Odpěňovač do pěny. Ta se 

okamžitě rozpadne. Příliš vysoká pěnivost vody však ukazuje na závažnější problém, je třeba najít příčinu. Tou může 
být vysoké organické znečištění, použi� nevhodného algicidního přípravku, zanesený cirkulační okruh atd. 

Krok 4  Aquablanc - Kyslíkový ak�vátor*

Krok 2  pH Mínus tekutý

 změřit hodnotu pH. Jedině za neutrálního pH, tj. 7,0 - 7,4 fungují správně další přípravky pro údržbu vody. Hodnotu 
pH je nutné kontrolovat minimálně jednou týdně. 

 hodnota pH se obvykle spíše zvyšuje a je třeba ji spíše snižovat. Po změření hodnoty pH přidejte do vody odpovídající 
množství přípravku pH Mínus dle návodu na e�ketě a dosáhněte hodnoty co nejbližší hodnotě 7,0. 

Krok 1  Testovací proužky pH/O2/Alkalinita 

Krok 3  Aquablanc - Kyslíkové tablety mini*
 aplikujeme 2 tablety na 1000 l vody pro šokovou dezinfekci. Následně dávkujeme 1x týdně 1 tabletu + po každém 

využi� vany 1 tabletu. Pravidelná týdenní tableta slouží k průběžné dezinfekci vody. Tableta, kterou aplikujete po 
koupání, je okamžitou dezinfekcí pro odstranění vnesených organických nečistot. 

Speciální přípravky - k dokoupení u Vašich prodejců

SPA Rohrreiniger - čis�č cirkulačního okruhu

SPA Super změkčovač
Pro odstranění kovů a minerálů z vody. V případě, že máte tvrdou nebo železitou vodu, aplikujte přípravek dle návodu 
op�málně po napuštění vany mezi krokem 3 a 4. Zjis�te-li zvýšené srážení vody až v průběhu sezóny, aplikujte přípravek 
neprodleně a zabraňte srážení vodního kamene či kovů na tepelných výměnících, v cirkulačním okruhu a na stěnách vany. 

SPA Vločkovač
Pro odfiltrování mikroskopických nečistot, které jinak prochází skrz filtraci zpět do vany. Shlukuje nečistoty do vloček, které se 
na filtraci usadí. Projasňuje vodu. Zářivě jiskřivá voda je hlavním předpokladem zdraví. 

Neváhejte u nás poptat další speciální přípravky, čis�cí přípravky či nás kontaktovat v případě problémů s kvalitou vody. 

Před každým vypuštěním vany (minimálně 1x za 4 měsíce) je nutné důkladně vyčis�t cirkulační okruh. Zde jsou to�ž op�mální 
podmínky pro množení nebezpečných kolonizujících bakterií a plísní. SPA Rohrreiniger rozrušuje šlem vznikající v cirkulačním 
okruhu, který je živnou půdou pro množení těchto bakterií. 


