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DINAX® FILTER KONDI WP 
Szűrőtöltet-tisztító tabletta  

FELHASZNÁLÁS: 
Pezsgőmedencék, szezonális kerti medencék erősen szennyezett papírszűrő-
betéteinek rendszeres vagy időszakos tisztítására alkalmas tabletta. Kiváló biofilm-
leválasztó hatása van. Homokszűrő közvetlen tisztítására is használható. Klóros 
technológia mellett havonta egyszer, klórmentes fertőtlenítés esetén kéthavonta 
javasoljuk a kezelést. 

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

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 (tisztítás, biofilm-leoldás)
 Dinax Filter Fizzy P (zsíroldás)
 Dinax Filter Cleaner F (vízkőmentesítés)

TIPP: Az alább leírt tisztítási folyamat végrehajtható a Dinax® Filter Fizzy P és a 
Dinax® Filter Cleaner F alkalmazása nélkül is, ebben az esetben csak tisztítás ás 
biofilm-leoldás történik, zsíroldás és vízkőmentesítés nem. 

A TISZTÍTÁSI FOLYAMAT: 
Ha lehetősége van rá, a vegyszerek vízben történő feloldását szabadtéren végezze! 

I. lépés (biofilm-leoldás, zsíroldás) 

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!
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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, ezzel 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 párhuzamo-
san.

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.

II. lépés (vízkőmentesítés) – Dinax® Filter Cleanerrel

1. Töltse fel a vödröt újra, meleg vízzel!

2. Töltsön 1 liter Dinax Filter Cleaner F-et a vízbe.

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

4. Gumikesztyű használatával „lapozza” végig a szűrő redőit, ezzel elősegítve,
hogy a tisztító elegy a lamellák közé is bejusson.

5. Hagyja állni a szűrőt fél órán keresztül.

6. Hosszú sörtéjű kefe segítségével kefélje át a szűrőt, a lamellákkal párhuzamo-
san.

7. További fél óra áztatás után vegye ki a szűrőt és alaposan öblítse le
zuhannyal vagy magasnyomású mosóval.

8. Öblítés után a szűrőt lehetőleg napon szárítsa!

FELHASZNÁLÁS HOMOKSZŰRŐ TISZTÍTÁSÁRA: 

 Helyezzen a hajfogó kosárba vagy a homokszűrő tetejére 1 db 20 g-os 
Dinax Filter Kondi WP-tablettát, várja meg annak feloldódását.

 Indítsa el a keringetést egy rövid időre, míg az oldat a homokszűrőbe jut.
 Hagyja a szűrőn az oldatot 2 órán át.
 Mossa vissza a szűrőt, majd indítsa el a vízforgatást.
 Adagolja be a folyamatos használatra szánt fertőtlenítőszert, ezt követően a

medence használatba vehető.
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ADAGOLÁS:  

100 liter szűrőtöltetenként 1 db DINAX FILTER KONDI WP 20 g-os tablettára van 
szükség. Becsülje meg a szűrőtöltet mennyiségét, és a megfelelő számú tablettát 
helyezze a hajfogó kosárba vagy a homokszűrő tetejére, majd várja meg annak 
feloldódását. 
Amennyiben erősen szennyezett a szűrője, részletes szűrőtisztítási útmutatót 
kérjen eladónktól! 

TÁROLÁS:  

Száraz, hűvös, fénytől védett helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, párától és 
nedvességtől védve. 

KISZERELÉS: 
5 db 20 g-os tabletta, dobozban, lezáró klipsszel 




