NÁVOD NA ZAZIMOVANIE BAZÉNOV
Pri zazimovaní svojho bazéna by ste mali dodržať tieto pokyny:
1. UPOZORNENIE!
a) Pred zazimovaním musíte skontrolovať, či Váš bazén netečie. Ak tečie, je potrebné
zistiť miesto netesnosti a utesniť ho opravným materiálom, inak môže dôjsť
k poškodeniu bazéna mrazom.
b) Pred zazimovaním by ste mali upraviť hodnotu pH (7,0 – 7,4) a vykonať nárazové
chlórovanie (pri produktoch Cil vrcholné ošetrenie)

2.

a) Filtračné zariadenie pred prezimovaním ešte raz poriadne prepláchnite
b) Nenechajte klesnúť stav vody vo Vašom bazéne cca 15 cm pod úroveň zabudovaných
častí (vtokové dýzy alebo zariadenia na výrobu protiprúdu).
Vtokové dýzy sa v bazéne spravidla nachádzajú cca 35 cm (až 40cm) pod jeho horným
okrajom. Ak by bol Váš bazén okrem toho vybavený hlbšie ležiacimi vtokovými
dýzami, je nutné tieto dýzy uzavrieť príslušnou zimnou zátkou (uzavieracou zátkou),
aby nebolo nutné znížiť stav vody pod ich úroveň.
Fóliové alebo polystyrénové bazény musia byť v zimných mesiacoch stále naplnené
najmenej do polovice tak, aby zvyšná vody vyvíjala potrebný protitlak proti
zemskému povrchu.
UPOZORNENIE!
Bazénové súpravy 3,60 x 0,90 m a 4,50 x 0,90 m sú čiastočne vybavené dvoma
dýzami. V tomto prípade je potrebné spodnú dýzu týchto bazénov uzavrieť zimnou
zátkou.

1

3. Vyčistite špinavý okraj pozdĺž línie vody pomocou „alkalického“ čističa okrajov. Vápenaté
usadeniny musíte vyčistiť kyslým čističom na bazény.

4. Prostriedky na zazimovanie:
Potom, čo ste znížili vodnú hladinu vo svojom bazéne a vyčistili špinavý okraj, pridajte do
zvyšnej vody v bazéne potrebné množstvo prostriedku na zazimovanie.
5. Funkcia prostriedkov na zazimovanie:
Tento prostriedok na ošetrenie vody je vysoko účinný, je bezfosfátový a jeho zložky proti
riasam zabraňujú usadzovaniu vápenca a nečistôt, ako aj napadnutiu vody riasami. Riasy
a vápenec zostávajú vďaka tomuto prostriedku viazané vo vode, čím je zaručené jednoduché
čistenie na jar. Množstvo prídavného prostriedku závisí od tvrdosti vody. Prostriedok na
zazimovanie je vysoko koncentrovaný, vďaka čomu má nízku spotrebu.
Údaje o dávkovaní?

Prostriedok na zazimovanie je vysoko koncentrovaný, vďaka čomu má nízku spotrebu.
Údaje o dávkovaní:

cca 0,3 litra pri 10 stupňoch dH
cca 0,4 listra pri 20 stupňoch dH
cca 0, listra pri viac ako 20 stupňoch dH

Pridávané množstvo platí pre 10 m³ objemu bazéna.
Príklad: Na bazén s priemerom 5,5 m x 1,2 m teda pri objeme cca 30 m³ a pri tvrdosti vody
10 stupňov dH, potrebujete cca 0,9 litra prostriedku na zazimovanie.
Stupeň tvrdosti vody zistíte vo svojej miestnej vodárni (v obci).
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6. Pridávanie prostriedku na zazimovanie:
Zrieďte svoj prostriedok na zazimovanie v pomere cca 1:10 (= 1 liter na 10 litrov vody)
a rozdeľte ho čo najrovnomernejšie na vodnú plochu (krhličkou).

7. Ako dodatočnú ochranu pre Váš bazén, prípadne Vašu fóliu Vám navrhujeme použitie našich
špeciálnych plachiet na zimné zakrytie. Ponúkame ich pre všetky bežne predávané hotové
bazény.
8. Zazimovanie bazénového filtra:
Ako už bolo povedané v úvode, svoje filtračné zariadenie by ste mali pred zazimovaním (pred
znížením vodnej hladiny) ešte raz poriadne prepláchnuť. Pri zazimovaní tiež bezpodmienečne
postupujte podľa návodu na používanie Vášho pieskového filtračného zariadenia.
Odstráňte vypúšťacie skrutky na kotly a čerpadle a vypustite všetku vodu z filtračného
zariadenia.
DôLEŽITÝ POKYN
Filtračné zariadenia s kotlami z umelej hmoty musia byť demontované, skladované v suchej
miestnost a chránené pred mrazom (výnimka: delené kotle). Taktiež hadice filtra je potrebné
odmontovať a z prípadných plastových potrubí vypustiť vodu.
Ak je Váš bazén vybavený zariadením na výrobu protiprúdu, je potrebné znížiť stav vody cca
10 – 15 cm pod jeho úroveň, podľa opisu odstrániť vypúšťaciu skrutku a za celého zariadenia
vypustiť vodu.
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9. Zazimovanie bazénových striešok:
Ak je Váš bazén vybavený fóliovou strieškou, je potrebné ju odstrániť a pred uskladnením
vyčistiť pomocou čističa okrajov. Fólia musí byť pred uskladnením bezpodmienečne suchá.
UPOZORNENIE!
Bazénové striešky s umelohmotnými doskami musia byť v prípade sneženia každopádne
obrátené!

10. Solárne sprchy:
Vodná nádrž solárnych spŕch musí byť bezpodmienečne vypustená a sprcha uskladnená tak,
aby bola, pokiaľ možno, chránená pred mrazom.

11. Skladacie bazény musia byť na jeseň demontované, vyčistené a vysušené. (Skladovať v suchu
a chrániť pred mrazom!)
12. Bazény typu Quick-Up a Easy musia byť na jeseň demontované, vyčistené a vysušené.
(Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom!).

13. Výstuha bazéna musí byť zakonzervovaná ochranným prípravkom na výstuž (emulziou). Pre

prípadné ďalšie otázky je Vám samozrejme kedykoľvek k dispozícií Váš odborný predajca.

4

