
DINAX® Pelyhesítő géltabletta
Medencevíz pelyhesítésére és foszfátmentesítésére

FELHASZNÁLÁS
Szűrő-forgató berendezéssel ellátott medencék vizének pelyhesítésére és az algásodás ki-
alakulásának megelőzésére használható zselés anyagú tabletta.

ELŐNYEI
 Használata nagyon egyszerű, mérésre nincs szükség.
 Rendkívül gyorsan kifejti hatását.
 Használata mellett jelentősen lecsökken az algásodás, mivel az algák szaporodásá-

hoz szükséges foszfátot kivonja a vízből.
 Pelyhesítő hatása miatt a szűrő nagyobb hatékonysággal működik, a medencét rit-

kábban kell porszívózni
 Alkalmazásával csökkenthető a felhasznált vegyszerek mennyisége
 A behelyezést követően azonnal elkezdi kifejteni hatását
 Működő szivattyú mellett 24 órán belül beoldódik, és a vízminőség javulása szemmel

láthatóvá válik.
 Bármilyen vegyszer mellett alkalmazható.
 A víz átlátszóságát rendkívül hatékonyan növeli.
 1 tabletta 1 hónapig elegendő egy 50-100 m3-es medencéhez!
 Elutazáskor vagy a medence téliesítésekor kiválóan használható!

ALKALMAZÁSA
 Mielőtt használni kezdené a géltablettát, algamentesítse és tisztítsa ki a medencét.

Ha algás a víz, ellenőrizze, majd állítsa be a pH-értéket, sokkolja a medencét vagy
adjon hozzá a vízhez javasolt mennyiségű ALGI-CID-et.

 Vegye ki a géltablettát a műanyag csomagolásból és helyezze a szivattyúkosárba/
szkimmerbe. (1 tabletta 50-100 m3 víz egyhavi pelyhesítő adagja, ha Ön ennél kisebb
mennyiségű vizet kezel, javasoljuk, hogy vágja félbe a tablettát. A fel nem használt
részt fóliába csomagolja be, hogy a következő használatig megőrizze zselés állagát.)

 Mossa vissza a szűrőt, majd indítsa el a vízforgatást.
 A géltabletta behelyezését követően 24 órával mossa vissza újra a szűrőt.
 Havonta tegyen be friss gélkockát a kristálytiszta medencevíz fenntartásához.
 Mindig  bejegyzett,  megfelelő  minőségű  fertőtlenítőszert  használjon  a  termékkel

együtt.

MI A TITKA?
 Miután a géltablettát elhelyezte a szivattyúkosárban/szkimmerben, a vízáramlás las-

san feloldja azt.  A termék aktív összetevői eltávolítják a vízből a lebegőanyagokat,
melyek ezután a szűrőn könnyebben fennakadnak. A tabletta feloldódásának ideje a
víz hőmérsékletétől, a szivattyú nyomásától és a szivattyúzás/szűrés időtartamától
függ. Aktív összetevői még a teljes feloldódás után is kifejtik hatásukat a szűrőnél,
akár 30 napon keresztül. 

 A géltabletta folyamatos használata segíti a foszfátok – melyek köztudottan az algák
fő tápanyagai – kivonását a vízből. 

 A szemmel nem látható, mikronnál kisebb méretű részecskéket az aktív összetevők
összetapasztják és az így kialakult nagyobb pelyhek fennakadnak a szűrőn. 

 Növeli a szűrő hatékonyságát, így tisztább lesz a medencevíz.
 A szilárd szennyeződések mennyiségének csökkentésével csökken a fertőtlenítőszer-

felhasználás,  valamint  a  fertőtlenítőszerek  ereje  a  baktériumok és  más patogének
semlegesítésére fordítható.

 Minden fertőtlenítőszer mellett alkalmazható (a sóbontó és ionizáló rendszerek mellett is).
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HOGYAN  ALKALMAZHATÓ  A PELYHESÍTŐ  GÉLTABLETTA TÉLIESÍTÉS VAGY TARTÓSABB
TÁVOLLÉT ESETÉN? 

A géltabletta kiváló a medence téliesítésére vagy hosszabb távollét (pl. nyaralás) alatti
karbantartására. 

Ha hosszabb időre elutazik otthonról és a medence magára marad: 
Adjon a vízhez két stabil klór tablettát egy úszó vegyszerbeoldóban. Közvetlenül elutazás
előtt távolítsa el a medencéből a leveleket. Ellenőrizze a vízegyensúlyt (pH és teljes lúgos-
ság). A pH legyen 7.2-7.6, a teljes lúgosság 80-150 ppm. Tegyen a vízbe sokkszerű adagnyi
klórt, majd helyezze el a DINAX Pelyhesítő géltablettát a szivattyúkosárban. Állítsa be a szi-
vattyút,  napi  4 órás működésre.  Ha visszaérkezett a pihenésből,  újra ellenőrizze a víz-
egyensúlyt és ha szükséges, állítsa be az értékeket. Végezzen ismételten sokk-kezelést. A
medencét akkor lehet újra használni, ha a klórszint visszacsökkent a használati szintnek
megfelelő 0,5-1 mg/l értékre. 

Téliesítés: 
Tisztítsa meg a medencét a levelektől, porszívózza át a medence alját és falait. Ellenőriz-
ze a vízegyensúlyt és ha szükséges, állítsa be az értékeket. Sokkolja a vizet, majd tegyen a
szkimmerbe egy friss géltablettát. Állítsa be a szivattyút napi 2-3 órás működésre. A téli
hónapokban, amikor a medencét nem használják, tegyen bele klórt havonta. Ezzel oxi-
dálja az oldott szennyezőanyagokat és segíti a levélfoltok eltávolítását. Sós vizű meden-
céknél a napi 2-3 órás működés a szennyeződések oxidációjához elegendő klórt termel.
Használatba vétel előtt a normál indítási folyamatot kell elvégezni.

A TERMÉK KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
• A termék kizárólag fürdővízkezelésben alkalmazható.
• A termék alkalmazható közösségi fürdővizekben is, amennyiben használatából adó-

dóan a fürdővízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a közfürdők lé-
tesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996 (X. 18.)
NM rendeletben előírt határértékeket.

• A terméket a szivattyú hajfogó kosarába vagy a szkimmerbe kell behelyezni, közvet-
lenül a medencébe nem tehető.

• Kérjük, a felhasználás során a tartsa be a címkén szereplő egészségvédelmi és biz-
tonsági előírásokat!

• A termékkel kezelt medencevíz közcsatornába bocsátható. Élővízbe történő kibocsá-
tását megelőzően a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

TÁROLÁS
Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti csomagolásában, gyermekek számára hozzá-
férhetetlen helyen tárolandó. 

FIGYELMEZTETÉS:
1. A termék maradványait a medence környékéről mindenképpen távolítsa el, mert 

víz hatására az anyag nagyon csúszóssá válik és ez balesetveszélyt jelent a me-
dence környékén tartózkodókra!

2. A medence kezelése, üzemeltetése során elkövethetők olyan hibák, amelyek mi-
att a termék használata mellett is kialakulhat algásodás!
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