
barnás-sárgára színeződött vagy vízköves szűrő esetén 

 

Tapasztalt probléma: 
- vízkő (szürke, morzsolható, porszerű anyag) vagy 
- barnás-sárgás, pikkelyesen megszáradó, kemény anyag 

Probléma megoldásához ajánlott szerek: 
- DINAX® FILTER CLEANER F (szűrőbetét és szűrőtöltet 

vízkőmentesítő folyadék) 

Szűrőbetétek tisztítása – enyhe szennyezettség esetén: 

1. Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból és permetezze be 
szűrőtisztító folyadékkal. 

2. Hagyja rajta legalább 5-20 percig. 

3.  A keletkezett habot erős vízsugárral távolítsa el. 

4. Helyezze vissza a megtisztított szűrőbetétet a szűrőházba. 

TIPP: A termék felhordását jelentősen megkönnyíti, ha szórófejes 
flakonba tölti a szert. Üzletünkben külön szórófej is kapható, mely 0,5 
kg-os és 1 kg-os flakonjainkhoz használható. Javasoljuk, hogy a 
szórófejet a hosszabb élettartam érdekében minden használat után 
vízzel alaposan öblítse át, és az eredeti kupakkal zárja le a flakont! 

 
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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