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مقادیر ایده آل پارامترهاي موجود در آب استخر



محصول شفاف کننده و منعقدکننده جهت حذف گریس، روغن هاي حمام آفتاب، 

گرد و خاك و سایر ذرات از آّب استخر 

جلوگیري از تشکیل خطوط آب بر روي دیواره هاي استخر 

سازگار با انواع سیستم هاي فیلتراسیون کارتریجی ، شنی، دیاتومیت و ... 

عدم نیاز به جاروي استخر به دلیل جذب ذرات به هم چسبیده در فیلتر شنی

1 لیتر به ازاي هر 200 الی 600 مترمکعب از آب  بر حسب نیاز میزان مصرف:  

محصــول ایده آل با فرمولی انحصــاري براي حذف جلبک هاي مرده حاصل ازعملیات شوك با کلر بدون 

نیاز به فیلتراسیون و در نتیجه جلوگیري از ابري شدن و بوي ناخوشایند آب استخرها و جکوزي ها 

سازگار با انواع سیستم هاي گندزدایی

مناسب براي انواع جکوزي و استخرهاي آبگرم ،آب درمانی ، ورزش درآب

0.75 لیتر به ازاي هر 100 متر مکعب از آب میزان مصرف:  

درخشان و شفاف کننده آب

حذف جلبک هاي موجود در آب

دفع  حشرات آبزي

جلوگیري از ایجاد کف و فوم در آب

میزان مصرف:1 لیتر به ازاي هر 100 مترمکعب از آب

جلوگیري از رشد جلبک و شفافیت آب

مناسب براي حذف جلبک در راه اندازي استخر در ابتداي فصل(در صورت سبز بودن آب استخر)

امکان استفاده همزمان با شوك کلر

حذف کننده کف و فوم موجود در استخر و جکوزي

بهترین حذف کننده انواع باکتري هاي مدفوعی مانند ســودموناس و اســـتافیلوکوکوس در حوضـــچه 

آبسرد، جکوزي و استخر هاي عمومی

1 تا 2 لیتر به ازاي هر 100 متر مکعب از آب بر حسب نیازمیزان مصرف:

آب بند کردن استخر، حذف نشـــتی هاي جزیی در دیواره،  کف و 

شبکه لوله کشی استخر

 کافی است این محصـــــول را در درون استخر و یا جهت عملکرد 

بهتر در اسکیمر بریزید،  پس از 24 ساعت اسـتخر به طور کامل 

آب بند خواهد شد.

محصولی قلیایی براي افزایش میزان PH در آب استخر 

PHمیزان مصرف:   10g/m3 جهت افزایش 0.3 میزان

محصول پودري اسیدي بدون خطر براي مصرف کننده براي ایجاد تعادل شیمیایی و کاهش 

میزان PH آب

PHمیزان مصرف:   10g/m3 جهت کاهش 0.3 میزان

کاهش میزان قلیایت کلی (total alkalinity) درآب استخر

تثبیت تغییرات PH در آب استخر

افزایش عملکرد مواد گندزدایی آب استخر مانند کلر

استفاده از این محصــــــــــول به ویژه پس از ساخت استخر و یا انجام عملیات بنایی مانند 

بندکشی در استخر توصیه می شود.

25 گرم به ازاي هر متر مکعب از آب جهت کاهش 10ppm قلیایت کلمیزان مصرف :

افزایش میزان قلیایت کلی (total alkalinity) در آب استخر

تثبیت تغییرات PH در آب استخر

افزایش عملکرد مواد گندزدایی آب استخر مانند کلر

استفاده از این محصــــــــــول به ویژه پس از ساخت استخر و یا انجام عملیات بنایی مانند 

بندکشی در استخر توصیه می شود.

کل 17گرم به ازاي هر متر مکعب از آب جهت افزایش 10ppm قلیایت میزان مصرف: 

طراوت و آرامش ذهن و بدن

مورد استفاده در آب جکوزي

با رایحه اي خوش احساسات خود را بیدار کنید.



افزایش دهنده پتانسیل اکسید کنندگی آب بدون استفاده از کلر 

مناسب جهت ایجاد شـوك کلر و از بین برندن آلودگی هاي آب اسـتخر بدون 

ایجاد حساسیت پوستی

میزان مصرف: 25 گرم به ازاي هر متر مکعب از آب

تثبیت کننده کلر و سازگار با هر روش کلرزنی

مناسب براي استخر هاي روباز در معرض تابش مستقیم نور آفتاب

صرفه جویی در مصرف کلر

میزان مصرف :40 گرم به ازاي هر متر مکعب از آب استخر

حذف رسـوبات ، جرم هاي سـخت بر روي سـطوح سـرامیکی بدون ایجاد 

بخارات اسیدي و یا خوردگی 

(HCL) محصولی بر پایه هیدروکلریک اسید

هیپوکلریت کلسـیم گرانولی با خلوص70درصد کلر و عاري از سیانوریک اسید با خاصیت 

تثبیت کنندگی کلر

مناسب جهت استفاده درانواع استخر ها به ویژه استخر هاي روباز و آب آشامیدنی 

قرص هیپوکلریت کلســـــــیم 200 گرمی با خلوص 70 درصد عاري از سیانوریک اسید با 

خاصیت تثبیت کنندگی کلر

مناسب جهت استفاده درانواع استخر ها به ویژه استخر هاي روباز و آب آشامیدنی 

 1000ppbحذف موثر فسفات (خوراك جلبک ها) تا مقداربیشتر از

کاهش مصرف مواد گندزدایی آب همانند کلر

 Ultra clear ظرف 36 سـاعت آب سـبز را شـفاف می کند و درصــورت اســتفاده همزمان با

PM-634 ظرف 6 ساعت این عمل را انجام می دهد.

0.3 لیتر به ازاي هر 100 متر مکعب آبمیزان مصرف : 

حذف یون مس از آب (در استخرهایی که از کات کبود استفاده می کنند)

حذف لکه هاي بنفش، سبز و  زرد کمرنگ بر روي بند هاي سرامیک و سایر تجهیزات استخر

1 لیتر به ازاي هر 100 مترمکعب میزان مصرف: 

منعقد کننده قوي جهت افزایش شفافیت آب استخر و بهترین جایگزین براي آلوم(زاج)

افزایش کیفیت و عملکرد  فیلتراسیون

میزان مصرف جهت شوك : 3 لیتر به ازاي هر 100 متر مکعب

 0.2 لیتر به ازاي هر متر مکعب از آب استخر در روزمیزان مصرف جهت تزریق با دوزینگ پمپ : 

سازگار با کلر

 جداکننده آهن و منگنز از آب 

حذف رنگ قهوه اي، سیاه و یا سبز ناشی از اکسید فلزات از آب استخر

1.5 لیتر به ازاي هر 100 مترمکعب آبمیزان مصرف: 

محصول کامال غیر سمی براي جلوگیري از حضور حشرات بر روي آب استخر

0.5 لیتر به ازاي هر 100 متر مکعبمیزان مصرف:  



حذف کف و فوم موجود در آب استخر

1 لیتر به ازاي هر 100 مترکعب از آبمیزان مصرف: 

 محصــولی فوق العاده جهت انجام سرویس دوره اي دستگاه کلز زن نمکی و از بین بردن رسوبات روي 

پیل دستگاه کلر زن نمکی، بدون آسیب زدن به روکش محافظ روي پیل در مدت زمان ده دقیقه 

جلوگیري از چسبیدن رسوبها به دیواره، کف استخر، داخل فیلترشنی و 

لوله هاي فلزي موجود در سیکل تصفیه آب استخر

0.5 الی 1 لیتر به ازاي هر 100 متر مکعب از آب استخرمیزان مصرف: 

حذف کلر اضافی باقی مانده  در آب استخر بدون نیاز به تعویض آب

این نکته حائز اهمیت است که پس از شوك کلر میزان کلر باقی مانده به بیش از 3ppm در آب استخر 

افزایش می یابد، که براي سالمت شناگر مضر است.

1.5 گرم در هر متر مکعب از آب استخر جهت کاهش 1ppm کلر باقی مانده آب میزان مصرف: 

حذف کلیه خطوط آب ایجاد شده ناشی از روغن هاي حمام آفتاب، چربی و سایر ذرات باقی مانده بر روي 

دیواره هاي استخر

 فقط کافی است  این محصول قرصی را برحسب حجم استخر خود  داخل سبد اسکیمر و یا 

گاتر هاي سرریز دور استخر قرار دهید و پس از 24 ساعت شفافیت بی نظیر اسـتخر خود 

را تجربه کنید.

استفاده از این قرص پس از پسشویی فیلتر (backwash) توصیه می شود.

میزان مصرف: دو قرص به ازاي هر 50 متر مکعب در اسکیمر و یا گاتر سرریز دور استخر 

قرار دهید.

حذف لکه هاي ناشی از زنگ زدن در آب و سـایر لکه هاي موجود بر روي 

دیواره، کف و نردبان استخر 

عدم آسیب به نردبان ها،چراغ ها و سایر تجهیزات استیل

 20 گرم به ازاي هر متر مکعب میزان مصرف: 

مناسب براي ایجاد شوك کلر با خلوص 55 درصد جهت از بین بردن سریع تمام آلودگی هاي میکروبی

 30 گرم به ازاي هر متر مکعب از آبمیزان مصرف:

حذف رسوبات قوي تشـکیل شده بر روي دیوارهاي استخر، نردبان و کلیه قطعات و لوازم 

استیل موجود در آب استخر

جلوگیري از تشکیل رسوبات بر روي قطب هاي کاتد و آند سیستم کلر زن نمکی 

افزایش راندمان و طول عمردستگاه کلرزن نمکی

1 کیلوگرم به ازاي هر 10 مترمکعب از آب استخرمیزان مصرف: 


