
a szűrő sárgás elszíneződése, vagy barnás lerakódás esetén 

 

Tapasztalt probléma: 
- barnás, nyúlós, nyálkás lerakódás vagy 
- szűrőbetét sárgás elszíneződése (látszólag tiszta szűrő) 

Probléma megoldásához ajánlott szerek: 
- DINAX® FILTER KONDI WP (fertőtlenítés) 
- DINAX® FILTER FIZZY P (zsíroldás) 

Az alább leírt folyamat lépéseit követve szűrőjét az új szűrőhöz közeli állapotra hozhatja: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 előtte utána 

A papírszűrő teljes körű tisztításához szükséges eszközök, anyagok: 
- műanyag vödör, amelybe a papírszűrő belefér 
- kefe, esetleg hosszabb sörtéjű partvisfej a  

szennyeződések lekefélésére 
- DINAX® FILTER KONDI WP (fertőtlenítés) 
- DINAX® FILTER FIZZY P (zsíroldás) 
- DINAX® FILTER CLEANER F (vízkőmentesítés) 

A tisztítási folyamat: 
Ha lehetősége van rá, a vegyszerek vízben történő feloldását szabadté-
ren végezze! 

 

1. Töltse meg a vödröt meleg vízzel (38-40° C)  

2. Helyezzen a vízbe egy darab DINAX® FILTER KONDI WP 
tablettát, majd a kis zacskót a dobozban található klipsszel 
légmentesen zárja le! 

  



3. Várja meg a tabletta teljes feloldódását, majd a DINAX® 
FILTER FIZZY P dobozából vegyen ki egy tasak ”A” és egy 
tasak “B” jelű szűrőtisztító port, és ezeket egymás után öntse a 
vödörbe. (Ügyeljen arra, hogy a port ne lélegezze be!) 

 A por beszórásakor lezajló reakció gázképződéssel jár – ez normális folyamat. A gáz nem 
veszélyes az emberi szervezetre, de lehetőség szerint kerülje el a belélegzését.  

4. A keletkezett elegybe (a meleg víz és a vegyszerek keverékébe) 
áztassa be a szűrőjét. 

5. Gumikesztyű használatával „lapozza” végig a szűrő redőit, ez-
zel elősegítve, hogy a tisztító elegy a lamellák közé is bejusson. 

6. Hagyja állni a szűrőt fél órán keresztül. 

7. Hosszú sörtéjű kefe segítségével kefélje át a szűrőt, a 
lamellákkal párhuzamosan. 

8. További fél óra áztatás után (amikor a vödörben lévő folyadék 
elveszítette sárgás színét), vegye ki a szűrőt és alaposan 
öblítse le zuhannyal vagy magas-nyomású mosóval. 

 

 

Amennyiben szűrője nem tisztult meg teljesen, további problémákat és 
megoldásokat az alábbi táblázatban talál: 



 

 

 

 

 

Tapasztalt problémák, 
megoldandó feladatok 

Heti 
tisztítás 

Havi kar-
bantartás 

Időszakos 
karbantartás

Vízkő (szürke, 
morzsolható, 
porszerű anyag) 

Barnás-sárgás, 
pikkelyesen 
megszáradó, 
kemény anyag 

Barnás, 
nyúlós, 
nyálkás 
lerakódás 

Szűrőbetét 
sárgás elszí-
neződése, 
látszólag tiszta 

Nagyon erős, 
általános 
szennyezettség 

Nagyon masszív 
fehér színű 
lepedék a 
szűrőbordák/ 
lamellák tövében

Nagyon masszív 
rózsaszín kirakódás a 
szűrőbordák/ lamellák 
tövében 

Barnás-feketés, 
radírszerűen 
kenődő 
szennyeződés 

Ajánlott szerek 

Dinax® Filter Fizzy P.  
papírszűrő-tisztító por  
(250 g - 5 kezelésre)  X X X X X 

2.lépés X 
2-3.lépés – kétszer 

végezze el! Ha ilyet 

tapasztal, 

hozza el 

hozzánk, 

ingyen 

megtisztítjuk! 

Dinax® Filter Kondi WP 
szűrőtöltet-tisztító tabletta 
(100 g - 5 kezelésre)  X X X X X 

3.lépés X 
2-3.lépés – kétszer 

végezze el!

Dinax® Filter Cleaner F.  
szűrőbetét és szűrő-töltet 
vízkőmentesítő folyadék 
(1 kg, 20 kg) 

X 
2.lépés 

X X X  X X 
4.lépés X 

4.lépés 
Alga-Sokk® P 
uszodavíz-fertőtlenítő szer 
(granulátum)  
(1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50kg) 

X X 
1.lépés 

 X 
1.lépés X 

1.lépés 
Amennyiben erősen szennyezett a szűrője, részletes szűrőtisztítási útmutatót kérjen eladónktól! 

 

http://dinax.hu/admin/public/files/rozsaszin_kirakodas_06.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/feher_lepedek_05.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/eros_alt_szennyezodes_01.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/barnas_nyalkas_07.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/barnas_nyalkas_07.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/vizko_szurke_02.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/vizko_szurke_02.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/eros_alt_szennyezodes_01.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/havi_karbantartas_04.pdf
http://dinax.hu/admin/public/files/heti_tisztitasa_03.pdf
http://dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/szurotisztito_szerek/dinax_filter_fizzy_p_250_gr_os.html
http://dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/szurotisztito_szerek/filter_kondi_wp.html
http://dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/szurotisztito_szerek/dinax_filter_cleaner_f_1_kg.html
http://dinax.hu/uszodavizkezeles_uszodatechnika/uszodavegyszerek/kloros_fertotlenites_/alga_sokk_p_1_kg_os.html
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