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ÚVOD 

 
Pýchou každého vlastníka bazénu je křišťálově čistá voda, v níž je koupání opravdovým požitkem. Aby 
se vám podařilo udržet vodu čistou a hygienicky nezávadnou po celou sezónu, musíte dbát některých 
základních pravidel. A abyste věděli, jak na to, připravili jsme pro Vás tento návod na údržbu vody. Pro 
lepší porozumění tomu, co se děje v bazénu během sezóny nejprve několik základních pojmů: 

 

Tvrdost vody 

 
Každá voda má s ohledem na svůj původ určitý stupeň tvrdosti díky minerálům, solím a plynům. Na 
celkové tvrdosti vody (všechny obsažené látky celkem), závisí volba prostředků na údržbu vody. 
Uhličitany zase určují stav a stabilitu hodnoty pH. Informace o tvrdosti vody Vám podá příslušná 
vodárna nebo je zjistíte pomocí testru na tvrdost vody, který lze u nás zakoupit. 

 

Hodnota pH 

 
Hodnota pH je znázorněna na stupnici od pH 1 až do pH 14 a ukazuje, zda ve vodě převažují kyselé 
nebo zásadité látky. Neutrálním bodem je hodnota pH 7,0. Hodnoty ležící pod touto hodnotou značí 
přibývající kyselost vody, hodnoty nad touto hodnotou přebývající zásaditost.  
Ideální hodnota pH pro bazény je mezi pH 6,5 a 7,0, tedy nepatrně zásaditá. Doporučujeme držet 
se na nižší hodnotě, tedy 6,5 až 6,6 – nejlepší účinnost desinfekce, nejlepší účinnost moderních 
vločkovačů atd. 
Když napouštíte vodu do bazénu, uniká část těkavých látek do ovzduší (např. kyselina uhličitá) a tím 
stoupá hodnota pH – voda se stává zásaditější. Také neustálé  víření vody a zvláště ohřívání vody 
způsobují zvyšování hodnoty pH. 
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         Proč musíme bezpodmínečně udržet ideální hodnotu pH? 

 
Silný vzrůst hodnoty pH přes 7,8 způsobuje vysrážení vápníku a tím zakalení vody, zápach po chlóru, 
podráždění očí a pokožky, jakož i ucpání filtru. Hodnota pH pod ideální hodnotou vede většinou 
k rychlému rezavění kovových součástek, i když jsou z ušlechtilých ocelí. Rovněž se podílí na blednutí 
vrstev z umělé hmoty. Proto musíme hodnotu pH pravidelně kontrolovat a při odchylkách regulovat.   
K tomu slouží náš kombinovaný testovací přístroj na chlór a hodnotu pH. 
 
 
Chlor -dezinfekce vody 

 
Aby se ve Vašem bazénu nezačaly hned po naplnění tvořit řasy a voda se nezakalila, ale zůstala 
křišťálově čistá a nezávadná, musíte průběžně přidávat do vody přípravky na údržbu vody. Nejlépe se 
k tomu hodí chlórové přípravky, neboť ničí nejen řasy a baktérie, ale zároveň odbourávají i nečistoty. 
Ideální obsah chlóru ve vodě v bazénu se pohybuje pod 0,5mg/1 (dle stupnice na měřícím přístroji). Při 
ohřátí vody v bazénu-ohřívacím tělesem nebo sluncem-se podle tvrdosti vody rychleji a vytrvaleji 
zvyšuje hodnota pH. Proto musíme při vyšší teplotě vody a u tvrdé vody často provádět regulaci 
hodnoty pH a přidávat chlór. 
Všechna tato opatření při údržbě zvyšují pomalu agresivitu vody (hromadění solí). Proto bychom měli 
venkovní bazény napouštět každý rok nově a kryté bazény alespoň jednou za dva roky. 
 
Filtrační zařízení 

 
Dalším nezbytným zařízením pro čistou a nezávadnou vodu je filtrační zařízení, které filtruje pevné 
nečistoty z bazénu. Musí být nastaveno tak, aby přečerpalo vodu jedenkrát až dvakrát během 24 hodin. 
Plovoucí nečistota je nasávána sběračem (skimmer), těžší nečistoty klesají ke dnu a vysavač je odsaje 
do sítka skimmeru, které pak vypláchneme. Pokud je na dně bazénu větší množství nečistot, 
doporučujeme použít filtrační punčochu (lze ji u nás zakoupit), která se navleče na sítko skimmeru a 
zachytí veškeré drobné nečistoty. Po vysání dna se nesmí zapomenout na zpětné proprání a doplnění 
chybějící vody. 
Po ukončení sezóny je nutné zkontrolovat filtrační písek. Pokud písek obsahuje nečistoty, je zelený a 
zapáchá, je nutno jej vyměnit. Maximální doporučená doba pro ponechání písku  ve filtraci jsou dva 
roky. Poté je nutno písek vyměnit. Naše firma dodává náhradní písek v 25kg balení. 
 

Ulehčení práce přináší automatický vysavač dna od naší firmy . 

 
PŘÍPRAVA BAZÉNU A ÚPRAVA VODY  
 
Aby byla Vaše voda v bazénu stále krásně čistá a nezávadná, je nutno dodržovat následující pravidla: 
 
1) Před každým novým napouštěním bazénu bazén dokonale vyčistit čističem okrajů bazénu, aby 

vápenné usazeniny, saze, prach a organické zbytky z minulé sezóny neztěžovaly údržbu vody. 
Neboť u všech bazénů platí zásada – pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody.  
K tomuto čištění doporučujeme Poolfinish , který Váš bazén zbavý mastných a špatně 
odstranitelných nečistot. Pokud se Vám na stěnách bazénu tvoří vápenaté usazeniny doporučujeme 
CTX 53 nebo Steilöser. 

 
2) Nyní je možno napustit bazén. Přitom vždy dojde k tomu, že se do bazénu dostanou hrubé nečistoty 

jako rez, písek, apod.. tyto nečistoty se samy usadí na dně bazénu a jakmile se voda uklidní, lze je 
odstranit vysavačem dna. 
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3) Když je bazén naplněn, uvede se do provozu filtrační zařízení. Bezprostředně poté se provede první 
ošetření vody chlórovým granulátem. Množství: cca 100g na 10 m3 vody. Tím zamezíte prvotnímu 
utvoření zárodků a odstraníte organické nečistoty z napouštěné vody. Jestliže napouštění trvá 
několik dnů, musí být první ošetření vody provedeno nejpozději koncem prvého dne napouštění. 

 
4) Dále dodáme Stabilizátor chloru. Množství 150g na 10m3 vody. Ten zabraňuje rychlému 

vypařování chloru z vody a potlačuje zápach chloru. 
 
5) Hodnotu pH v prvních dnech po napuštění neregulujte, počkáme,  až se sama ustálí. Poté, 

nejpozději po týdnu proveďte počáteční regulaci přípravkem  pH – Minus, resp.  pH- Plus na 
ideální hodnotu pH v rozsahu 7,2 až 7,6. K tomu Vám opět pomůže testovací zařízení. 

 
6) Dále přidáme základní dávku přípravku proti tvorbě řas Algex. Množství 10ml na 1m3 vody. Tuto 

dávku pak pravidelně opakujeme každých 8-14 dní na 1m3 vody 1 – 4 ml. 
 
7) Aby bylo zajištěno pravidelné dodávání chloru do vody, vložíme do plováčku (plovoucího 

dávkovače) pomalu rozpustnou tabletu chloru. Ta se pomalu rozpouští, a tak dodává potřebné 
množství chloru. 

 
8) Při napouštění bazénu vodou ze studny se může stát, že se po prvním ošetření vody chlórem objeví 

zelenavé nebo hnědavé zabarvení vody. Toto zabarvení svědčí o přítomnosti železa nebo manganu 
ve vodě, které díky chlóru oxidují a vysrážejí se. Naštěstí k těmto zabarvením dochází pouze 
zřídka. V zoxidovaném stavu mohou být tyto sloučeniny odstraněny pouze vyvločkováním.           
U železa a vápníku se používá Calzestab Eisenex. Zabraňuje tvoření usazenin železa a vápníku a 
odstraňuje již vytvořené usazeniny. Calzestab Eisenex chrání potrubí a filtrační zařízení před 
rezavěním a tvořením vápenných krust. 

 
9) Další použití chlóru a přípravků na regulaci pH se řídí hodnotami naměřenými testovacím 

přístrojem na chlór a pH. 
 

 
 

Testovací přístroje na chlór a pH 
 
V úvodu jste se seznámili s tím, jak důležitá je správná hodnota pH a určitý obsah chlóru, aby se 
zabránilo zakalení vody. K testování obou hodnot dodáváme kombinovaný testovací přístroj 
s jednoduchou manipulací. Na výběr máme testr tabletový nebo kapkový. 
Testr funguje tak, že do dvou komor testovacího zařízení nabereme bazénovou vodu, přidáme tabletu, 
nebo 6 kapek ( dle druhu testru) protřepeme a počkáme, jak se nám voda v obou komorách zabarví. 
Podle zabarvení pak upravujeme hodnotu chloru a pH. 

 
 

Vyhodnocení výsledků měření: 

 
Obsah  chlóru v mg/1    Hodnota pH 
 
přes 0,6 mg/1 = není nutno přidávat chlór přes 7,6 = přidat prostředek na snížení  pH 
pod 0,3 mg/1 = bezpodmínečně nutno přidat pod 7,2 = přidat prostředek na chlór zvýšení pH 
 
 
POZOR: 
Zkušební tablety nejsou určeny pro spotřebu. Testovací přístroj nevystavujte přímému slunci a mrazu!      
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         PŘÍPRAVKY PRO ÚPRAVU VODY 

 
Regulace hodnoty pH 
Na hodnotě pH závisí příjemný pocit při koupání, správná funkce zařízení a účinnost přísad do vody. 
Proto je nutné, aby se hodnota pH kontrolovala minimálně 2 x týdně a okamžitě se regulovaly odchylky 
od ideální hodnoty pH (6,5 - 7,0). 
Příliš vysoká hodnota pH může způsobit ve vodě mléčné zákaly. Naše firma dodává pro regulaci pH 
granuláty pH + a pH -, které nezvyšují agresivitu vody jako je tomu při použití kyseliny solné. Na 
přesné měření hodnoty pH doporučujeme náš testovací přístroj na chlór a pH. 
 

          pH – MINUS 

Rychle rozpustný granulát na snížení hodnoty pH – hodnota pH je přes 7,6. Při těchto hodnotách pH   
může docházet k podráždění kůže a oční sliznice, zápachu po chlóru, zákalům a ucpávání filtru. Proto 
je nutné pH snížit na ideální hodnoty 6,5-7,0. 

 
Použití 
Abyste snížili hodnotu pH o 0,2 u 10 m3 vody ( 10 000  l ) potřebujete asi 150 g přípravku pH – 
MINUS. U tvrdé vody je většinou potřeba vyšší dávky. Propočtené množství přiléváme nejlépe jako 
roztok ( 1 kg na 10 l vody) plastikovou konví. Pomalu vléváme roztok u skimmeru při zapnutém 
filtračním zařízení. Průběžně kontrolujeme hodnotu pH. Nevléváme v blízkosti kovových součástí. 
Hodnotu pH kontrolujeme také před každým přidáním chlóru a regulujeme případné odchylky. 
 
pH – PLUS 
Granulát ke zvýšení hodnoty pH – hodnota pH je pod 6,5. Při těchto hodnotách může docházet 
k podráždění kůže a očních sliznic, zvýšené korozi kovů a blednutí barev. Proto pH zvyšujeme opět na 
hodnoty 6,5 – 7,0. 
 
Použití: 
Abyste zvýšili hodnotu pH o 0,2 u 10 m3 vody (10 000 l) potřebujete asi 100g přípravku pH – PLUS. 
U měkké vody je většinou potřeba vyšší dávky. Propočtené množství přiléváme nejlépe postupně jako 
roztok ( 1 kg na 10  l vody) plastikovou konví. Pomalu vléváme roztok u vpusti při zapnutém filtračním 
zařízení. Průběžně kontrolujeme hodnotu pH. 
POZOR: Uschovávejte v suchu. Láhev vždy dobře uzavřete. Chraňte před dětmi! Nemíchejte s jinými 
chemikáliemi! (nebezpečí výbuchu) pH – MINUS reaguje kysele a leptá! pH - PLUS reaguje zásaditě a 
taktéž   leptá! 
 
Dezinfekce vody –chlórování 
 
Předpokladem pro úspěšnou údržbu vody je dobře fungující, dostatečně velké filtrační zařízení, které 
průběžně odstraňuje z vody hrubou nečistotu. Jako podporu filtračního zařízení, k odstranění 
nejjemnější špíny, která se do bazénu dostane z okolí nebo ji tam zanesou uživatelé, ale především 
k odstranění baktérií a řas, je nutno průběžně přidávat prostředky na údržbu vody. Nejvhodnější jsou 
stále chlórové přípravky. 
Aby voda ve Vašem bazénu byla stále křišťálově čistá a hygienicky nezávadná, měl by být obsah 
chlóru udržován: 

• 0,3 – 0,6 mg/l plavecké bazény 
• 0,5 – 0,8 mg/l rodinné bazény do 32 st. C 
• 0,7 – 1,0 mg/l rekreační a whirpool bazény nad 32 st. C 
• ± 20 % 
• doporučení: držet se na nižší hodnotě 
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Jestliže klesne obsah chlóru pod 0,3 mg/1 na stupnici, musíme dodat chór. Během letních měsíců byste 
měli čas od času provádět nárazové ošetření chlórem, abyste zamezili tvorbě bakterií, řas, zákalů a 
jiných nečistot. Dokonalé působení chlórových přípravků závisí na správné hodnotě pH. Účinnost 
chlórových preparátů se snižuje ohříváním vody a přímým slunečním zářením. Proto doporučujeme při 
prvním ošetření vody chlórem přidání stabilizátoru chlóru. Dodání stabilizátoru chlóru se řídí podle 
množství přidané čerstvé vody. Při teplotách přes 20 oC je nutné průběžně dodávání stabilizátoru. Tím 
šetříme chlór, neboť díky tomu, že je vázán stabilizátorem, neuniká tak lehce z vody. 
Granulát chlóru, chlor šok 
Chlór granulát je okamžitě rozpustný a používáme jej při prvním ošetření vody a nárazových dávkách. 
Organický pevný chlór s cca 55% aktivního chlóru. Okamžitě beze zbytku rozpustný, působí pH 
neutrálně a je stabilizován proti působení světla a tepla.  
 
Použití: 

Po napouštění bazénu při prvním chlórování přidat cca 100 g  granulátu chlóru na 10 m3 vody           
(10 000 1). Během provozu každých 4-6 dnů přidávat cca 50 g granulátu na 10 m3. Při dlouhodobě 
pěkném počasí, zvýšeném provozu a vyšší teplotě vody, po bouřkách je nutno zdvojnásobit množství 
chlóru (nárazové chlórování). 
 
Pro nárazové chlórování dáváme cca 80 – 120g (1 odměrka nebo uzávěr) na 10 m3 vody. Granulát 
rozpustíme ve vědru a tekutý přidáváme do bazénu. Filtrační zařízení musí zůstat v provozu. 
Chlórování provádíme vždy večer. Před každým přidáváním chlóru je nutno kontrolovat hodnota pH a 
regulovat odchylky za pomoci regulačních přípravků. 
Podobně jako chlor granulát můžeme použít i chlorové tablety miny 20g rychle rozpustné, které mají 
stejný účinek jako chlor granulát – rychle rozpustné (šokové zachlorování) . 

         
         POZOR: Nikdy nemícháme chlórové přípravky s přípravky pH! 

 
 

Chlórové tablety 200gramové  
Pomalu rozpustné chlórové tablety se používají na dlouhodobé ošetření vody chlórem. Organický 
pevný chlór s asi 90% aktivního chlóru. Velmi pomalu beze zbytku rozpustné, působí pH neutrálně a 
jsou stabilizovány proti působení světla a tepla. Slouží k dlouhodobé dezinfekci. 
 
Použití: 
Před prvním použitím chlórových tablet vždy proveďte prvotní ošetření vody chlorgranulátem. Poté – 
nejpozději příštího dne přidat 1 tabletu na 30 m3 vody (30 000 l) do plovoucího dávkovače. Během 
sezóny přidávat každých 6 až 8 dnů 1-2 tablety (do 25 oC 1 tabletu, přes 25o C 2 tablety). Při 
dlouhodobě pěkném počasí, po bouřkách a při zvýšeném provozu bazénu a vyšší teplotě vody 
doporučujeme nárazové ošetření chlórem. 
Tablety dáváme do plovoucího dávkovače. Nikdy nevhazujeme přímo do bazénu! Tablety dráždí 
pokožku a působí negativně na stěny bazénu (blednou, ztrácejí pevnost). 
 
 
Návod na dávkování chlóru s dlouhodobým účinkem (dávkovač pevných látek) 
 
1) Rozpusťte na 10 000 l vody v bazénu 250 g stabilizátoru ve vlažné vodě a vlijte tento roztok do 
čerstvě naplněného bazénu. 

 
2) Zároveň rozpusťte 1 odměrku (nebo uzávěr) na 10 000 l organického chlórového 55% granulátu ve 

vědru vody a vlijte tento roztok do bazénu. Rovnoměrně rozdělit! Pozor žíravina! Nesmí přijít do 
styku s oděvem a konstrukcí bazénu!  
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3) Dejte do dávkovače chlóru odpovídající množství malých 20 g chlórových tablet nebo velkých 200 

g chlórových tablet. Připevněte dávkovač chlóru šňůrkou na okraj bazénu. Chlórové tablety 
s dlouhodobým účinkem se rozpustí během 4 – 15 dnů (závisí na provozu a teplotě vody). Jakmile 
tablety docházejí, musí následovat nové dávkování. 

 
 
Prostředky pro vločkování - projasnění 
 
Během sezóny se může stát, že se voda v bazénu zakalí – zmléční a osahuje drobné nečistoty. Ty lze 
vyvločkovat – vysrážet. 
 
Varianta 1 

Použijete tekutý CTX 41 a nalijete večer pomalu do skimmeru 100 – 200ml přípravku na 10m3 vody 
v bazénu. 
 
Varianta 2 

Použijete Flokulant v sáčku. Vložíme jeden sáček přípravku do koše skimmeru. Jedná se o 
jednorázový sáček na 40 až  50 m3 vody.  
 
Varianta 3 

Práškový Floccer, který velmi pomalu sypeme do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení. 
Množství 1g na 1m3. 
 
POZOR: před použitím prostředků na vločkování je bezpodmínečně nutno nastavit hodnotu pH 
v rozsahu 7,2 až 7,6. 
Vysráženou špínu vysajte  vysavačem dna přímo do kanálu (6-ti cestný ventil nastavit na „vypouštění“ 
resp. „Waste“). 

 
Řasa 
 
Během léta se taktéž může stát, že  voda v našem bazénu zezelená, stěny jsou kluzké a nejde vidět na 
dno bazénu. To značí o tom, že ve vodě se nám vytvořila řasa. Není nutné bazén vypouštět, ale 
použijeme speciální přípravek na řasu Algicid alba super, který obsahuje silný koncentrát přípravku na 
řasu. Dávkování 10ml na 10m3.Tento přípravek řasu zlikviduje, ale neodstraní. Proto je nutné ji 
z bazénu pomocí vysavače vysát a to přímo do odpadu. 
Abychom předešli tvorbě řasy, přidáváme preventivně do vody Algex každých 8-14 dní                     
(na 1m3 vody 1 – 4 ml). 

 
Údržba vody o dovolené 
 
Pokud jedete v létě na dovolenou a po dovolené chcete svůj bazén opět používat, aniž byste jej museli 
čistit a znovu napouštět, řiďte se následujícími pokyny: 
 
1) Při odchylce hodnoty pH nastavit na ideální rozsah (mezi 7,2 a 7,6). Do dávkovače chlórové tablety 

v množství odpovídajícím velikosti bazénu a dávkovač připevnit na okraj bazénu. Použít 
dvojnásobné množství granulátu chlóru. Dále přidáme potřebnou dávku přípravku proti řase Algex 

dle příslušného návodu. 
 

2) Aby během Vaší dovolené do bazénu napadaly všechny nečistoty z okolí, měli byste bazén přikrýt 
zakrývací plachtou. 
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3) V každé vodě, která delší dobu stojí, ať zakryté nebo nezakryté, začnou po určité době růst řasy. 
Proto Vám doporučujeme denně udržovat filtrační zařízení v provozu. Provoz mohou jednoduše 
řídit spínací hodiny. Před delší nepřítomností (déle než 10 dnů) byste měli provést kontrolu 
funkčnosti filtračního zařízení a přidání chlóru – viz bod 1. 

 
Po návratu z dovolené musíte nejprve uvést filtrační zařízení do stálého chodu, poté je nutná regulace 
hodnoty pH a přidání chlóru. Pokud by přetrvával zákal, pomůže vločkování. 

Zazimování bazénů 
Polypropylenové bazény naši firmy MACEK a SYN, s.r.o. bychom měli přes zimu nechávat naplněné, 
resp. vypuštěné asi 30 cm pod trysky. Každý venkovní bazén je po skončení sezony před příchodem 
prvních mrazíků třeba správně zazimovat. Doporučujeme, aby bazén ještě celé září fungoval (spíše jako 
dekorace) na úsporný režim - cca 2 h denně.  

Zazimování provádíme, ustálí-li se teploty okolo 10 °C. Určitě by k tomu mělo dojít ještě před 
příchodem mrazů. Při těchto a nižších teplotách se ve správně chemicky upravené vodě snižují na 
minimum veškeré procesy množení bakterií, řas a mikroorganismů. 

Pokud na jaře spustíte bazén ihned po posledních silnějších mrazících (úsporný režim), lze stávající 
vodu použít na další sezonu. Doporučujeme pouze odpuštění pod poslední černou linku (usazeniny na 
stěně bazénu) a umytí těchto nečistot speciálním přípravkem (doporučujeme Poolfinish). 

 
Postup zazimování: 

 

1. Prvním krokem je finální vyluxování dna a stěn, kdy se zbavíme všech nečistot a bazén bude 
připraven na zazimování.  

2. Hladinu vody v bazénu je potřeba snížit natolik, aby případný plovoucí led nerozbil technické 
vybavení (skimmer, trysky, protiproud, světla aj.). Proto odpouštíme bazén cca 20  - 30 cm pod spodní 
okraj trysek. Doporučujeme v průběhu odpouštění přepnout na krátkou dobu filtraci na polohu 
propírání.  

Pokud máte v bazéně světla, je nutné aby voda zůstala nejméně 10cm nad světli. Je-li protiproud níže 
než trysky pak vodu odpouštíme 20 cm pod jeho spodní okraj. Demontujeme žebřík (povolit klíčem č. 
13 vždy o 1 - 2 cm , šroubek sklepnout kladívkem a zkusit vytáhnout).  

3. Dále snížíme PH na hodnotu 7,4. Pokud během zimy na delší dobu roztaje led a voda má snahu se 
kazit, doporučujeme provést ošetření zazimovacím přípravkem znovu. 

4. Nikde v technologii a potrubí nesmí zůstat voda. Potrubí je vyspádováno do bazénu, nebo strojovny. 
V některých případech je někde na trase odvodňovací jímka. V té je třeba povolit všechna šroubení či 
ventily a nechat je tak celou zimu. K odvodnění všech motorů včetně protiproudu slouží odvodňovací 
šrouby ve spodních částech předfiltrů. Každý pískový filtr má ve spodní části vypouštěcí šroub. 
Šesticestný ventil určen k praní filtru, nastavíme do jakékoliv mezipolohy, aby během dlouhé odstávky 
nedošlo k přischnutí těsnění.  

Ve strojovnách, kde bude teplota pod bodem mrazu, doporučujeme demontovat manometr a vyklepat z 
něho vodu. Jinak dojde k jeho neopravitelnému poškození. Pokud ve filtrační nádobě není voda, 
můžeme ji nechat ve filtrační šachtě. Čerpadlo vymontujeme a uložíme do sucha do místnosti, kde 
nebude mrznout. 
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5. Aby se do potrubí nedostala voda, doporučujeme použít zimní zátky do trysek, které je možné 
zakoupit v naši prodejně. Vymontujeme tedy čočky trysek v bazénu a vyměníme je za šroubované 
zátky s gumovými kroužky.  

Je nutné také zabezpečit skimmer, aby se do něj nedostala voda (sníh, déšť). Proto je vhodné použít 
zátky na skimmer a otvor skimmeru zajistit . Během zimy nesmí hladina dosáhnout úrovně skimmeru a 
trysek. Hladina vody nesmí také přesáhnout spodní hranu protiproudu. Proto doporučujeme hladinu 
hlídat a v případě potřeby vodu odpustit. 

6. Vypněte centrální hl. vypínač - proudový chránič, aby nedošlo ke spuštění motoru či rozsvícení 
světla nasucho. 

7. Bublinkové - solární plachty rozviňte na trávník, nechte oschnout očistěte a uložte do budovy. Pokud 
by jste nechali bublinkovou plachtu přes zimu na hladině, došlo by k jejímu poškození (roztrhání) 
mrazem.  

8. Tam, kde je tvrdá voda, většinou vznikají vápenné usazeniny na stěnách a na dně, které lze jen 
obtížně odstranit. Dále se ve vodě může tvořit řasa a proto bazén ošetříme pomocí Zazimovacího 

prostředku.Ten zmenšuje množství usazenin vápníku, působí proti tvorbě řas a tím ulehčuje údržbu na 
jaře.  
 
Použití: 

Na konci sezóny připravíme bazén na přezimování a přidáme ochranný prostředek pro zimování. 
Dávkování Zazimovacího prostředku: naléváme 1litr na 25 – 30m3 rovnoměrně po hladině. Pomocí 
filtračního zařízení zajistíme důkladné promíchání 

Pokud se zazimování bazénu nezanedbá, bude pak zjara podstatně snazší uvést ho znovu do 
provozu.  

 
 
 

 
Čištění bazénu 
 
Během sezóny se usazuje v bazénu vápník, tukové částečky, prach a saze z koupajících se a z ovzduší. 
Tyto usazeniny jsou vhodným podkladem pro tvorbu řas a baktérií a nabalují další nečistoty. Proto 
bychom měli bazén jedenkrát ročně, nejlépe na jaře, řádně vyčistit. Čistý bazén je nejen pěknější, ale 
také se později lépe udržuje. 
 
 
Čistění okraje bazénu 

Během provozu se nečistoty usazují zejména na okraji bazénu, ať již nečistoty zanesené do bazénu 
koupajícími se (tělesná mastnota, kosmetika) nebo z okolí bazénu (plyn, saze, prach).Tyto nečistoty se 
velmi špatně odstraňují. Nejlépe Vám pomůže Poolfinish. Odstraní nečistoty a zanechá lesklý film na 
stěnách a nečistoty se tak méně usazují.  
 

 

Vápenaté usazeniny 

U tvrdé vody se tvoří navíc na okraji i vápenné usazeniny. Ty se velmi špatně odstraňují a proto je 
nutné těmto usazeninám předcházet. Nejlépe je přidávat do bazénové vody Calzestab Eisenex, který 
vodu změkčí a zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin. Pokud už usazeniny vznikly, použijeme na jejich 
vyčištění a odstranění prostředky jako CTX 53, CTX 52 nebo Steilöser. 
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POZOR: 
Tato brožurka byla sestavena na základě dlouhodobých zkušeností. Nemůžeme ale garantovat zde 
popsané výsledky, neboť nemůžeme sledovat tu kterou kvalitu vody a postup údržby. 
 
UPOZORNĚNÍ ! 

 
1. Skladování: Přípravky skladujte v suchu a chladu. Nádoby po použití řádně uzavřete. 
 
2. Manipulace: Nedotýkejte se přípravků mokrýma rukama. Chraňte před dětmi. Nikdy nemíchejte 

s jinými chemikáliemi! Zbytky na rukou a na oděvu spláchněte dostatečným množstvím studené 
vody. 

 
 
3. Možná nebezpečí: Některé přípravky mohou vzplanout, když přijdou do styku s hořlavinami, 

mohou vznikat jedovaté plyny ve styku s kyselinami a mohou způsobit poleptání. Dbejte na návody 
k použití na obalech. 

 
4. Bezpečnostní pokyny: Nikdy nesmíchávejte chemikálie přímo! Chemikálie nesmí přijít do rukou 

dětem. Při vniknutí do oka řádně vypláchnout vodou a navštívit lékaře. K hašení použijte vodu. 
Nádoby uschovávejte v suchu a dobře uzavřené. 

 
 
 
 
A pro zopakování: 
 
a) Zkoušet a případně průběžně korigovat hodnotu pH. Používejte regulátory pH – Plus a pH – Minus.  
 
b) Přidávat odpovídající množství chlórových tablet s dlouhodobým účinkem. 

 
 
c) Poté přidávat odpovídající množství chlórového granulátu (1 odměrka na 10 000 l vody) 
 
d) Pokud by za zvýšeného provozu, před nebo po bouřce došlo k tvorbě řas, proveďte nárazové 

ošetření Algicidem. 
 

 
e) Test na řasy = voda je lehce zakalená, dno a stěny bazénu jsou kluzké, ihned proveďte nárazové 

ošetření Algicidem, jinak v následujících hodinách voda zaroste řasami, t. j. úplně zezelená. 
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      f)   V žádném případě nesmí být špinavá voda pumpována do filtračního písku. 
 
 
 
 
Dodatek: 
 
Způsob dávkování jednotlivých bazénových přípravků je vždy uveden na obale daného výrobku. Hodnoty 
uvedeny v této brožurce jsou platné, ale u různých výrobců se mohou lišit. Proto se řídíme vždy pokyny na 
obale výrobku. 


