
DINAX KFT. • 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b • Tel./fax: (1) 403-0937 • dinax@dinax.hu • www.dinax.hu 

 

ALGA-SOKK P 
uszodavíz-fertőtlenítő és sokkoló szer 

ALKALMAZÁSA: 
Klóros fertőtlenítőszer (granulátum) az előírt vegyszer-
koncentráció létrehozására, illetve a bealgásodott víz 
sokkolására.  

KISZERELÉS:  
 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25kg, 50 kg 

ÖSSZETÉTEL: 
nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát 100% (56% klór tartalom) 

ADAGOLÁS: 
Kezdő fertőtlenítőszer-koncentráció létrehozásához: 

Frissen feltöltött medence esetén szükséges a vízben a szabad 
aktív klór koncentráció használati szintre emelése, ezután ezt 
lassan oldódó készítményekkel tarthatjuk szinten. (BLUE 
SUPERT TABS T, STABIL KLÓR T) 

10 m3 medence vízbe 9 g ALGA-SOKK® P-t (egy csapott evőkanál) adagoljunk ahhoz, hogy a 
vízben 0,5 mg/l legyen a szabad aktív klór koncentrációja. 

Sokkolás esetén: 
Algásodás esetén 10 m3 medencevízhez oldjon fel 0,5 kg ALGA-SOKK® P-t 10 liter vízben és 
elosztva öntse a medence vizébe (ez 28 mg/l szabad aktív klór koncentrációjának felel meg). 
Keringesse a vizet a szer elkeveredése érdekében. Ennyi a megengedett maximális, egyszerre 
adagolható mennyiség, utána újabb adagolás csak a szabad aktív klórszint 1 mg/l érték alá 
csökkenésekor történhet: 

a) Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 órán belül 1 mg/l érték alá csökken, a 
kezelést meg kell ismételni. 

b) Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 óra után 1 mg/l érték felett van, a 
sokkolás sikeresnek mondható. Mivel a medencevíz csak abban az esetben 
használható fürdésre, ha a klórszint magánmedencék esetében 0,3 –1,0 mg/l, 
közüzemi fürdőknél 0,3- 0,5 mg/l értékre csökken, két lehetőségünk van: 

Megvárhatjuk, amíg a szabad aktív klórtartalom koncentráció nullára csökken (1-2 nap) 

A mért szabad aktív klórtartalom alapján számított mennyiségű NULLA KLÓR hozzáadásával a 
szabad aktív klórtartalmat nullára csökkentjük. 

Foltos algásodás esetén: 
Amennyiben a medence egyes részein, a fenéken vagy más vízszintes felületen (például 
ülőpad) algásodás alakul ki, az ALGA-SOKK® P granulátum odaszórásával helyileg sokkolhatjuk 
az algás területeket. Miközben a granulátum az algára hullva feloldódik, azon a helyen 
megemeli a klórkoncentrációt, és az algát elpusztítja. Ezután a lehető legrövidebb időn belül 
keféljük, porszívózzuk fel az algát. A kezelés végén mérjük meg a medence szabad aktív klór 
koncentrációját és a medencét csak akkor használjuk, ha nem emelkedett az érték 1mg/l fölé. 

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást! 

 


