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DINAX® FILTER CLEANER F 
szűrőbetét és szűrőtöltet vízkőmentesítő folyadék 

ALKALMAZÁSA: 
Homokszűrők és szűrőbetétek tisztítására. 
Papír vagy úgynevezett harmonikaszűrőkhöz is alkalmazható.  
A szer a medencevízbe nem juthat. 
Krómacél felületeken nem használható. 

HOMOKSZŰRŐKBEN: 
1. A DINAX® FILTER CLEANER F használata előtt biztosítani kell, hogy a homokszűrőből távozó 

víz a medencébe ne tudjon visszajutni (a megfelelő szerelvényeket el kell zárni), mivel a szer 
nem kerülhet a medencevízbe. 

2. Ha megoldható, a szükséges mennyiségű szűrőtisztító folyadékot (ld. adagolás) öntse 
közvetlenül a szűrőtöltetre, és hagyja hatni legalább két órán át. Ezután folytassa a műveletet 
a 4. ponttól. 

3. Ha nem tudja a szert közvetlenül a homokszűrőbe adagolni, visszamosás közben működő 
szivattyú mellett lassan adagolja azt a szkimmerbe. 

 Annak érdekében, hogy a vegyszer eljusson a szűrőhöz, ahol a tényleges tisztítást el kell végezze, néhány 
másodpercig még működtesse a szivattyút. (Iránymuta-tásképpen: a medence és a szkimmer közötti csőhosszon 
kell végighaladni a szűrő-tisztító folyadéknak, a víz kb. 2 métert tesz meg másodpercenként, vagyis pl. egy 10 méteres 
csőszakaszon kb. 5 másodperc alatt halad át.)  

 Amint a szűrőtisztító folyadék eljutott a szűrőberendezésbe, állítsa le a szivattyút és hagyja 
hatni a készítményt 2 órán át. 

4. Ezután folytassa az öblítést (csatornára!), amíg a víz a figyelőablakon keresztül nézve tiszta 
nem lesz. 

5. Ezt kövesse 30-40 másodperc előszűrlet, majd állítsa vissza a rendszert normál szűrésre! 

SZŰRŐBETÉTEKBEN: 
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! 

ADAGOLÁS: 
Magánmedencék esetén:  
- 450-500 mm szűrőátmérőig 200-300 ml DINAX® FILTER CLEANER F-re van szükség 

Közösségi szűrőberendezések esetén:  
- szűrőtérfogatra számított 100 literenként 1 liter DINAX® FILTER CLEANER F-re van szükség 

KISZERELÉS:  

- 1 kg-os flakon és 20 kg-os visszaváltható kanna 
 

 
  


