
Údržba dlažby PAVAX 

 

Bazénový lem je vyrobený z umelého pieskovca, ktorý je ako materiál s poréznou štruktúrou 

náchylný k znečisteniu.  

Výrobok je preto nutné ošetriť hydrofóbnym materiálom (pozri priložený návod), ktorý 

výrazne obmedzuje prijímanie vody a tým aj transport do jeho povrchu. 

Hydrofóbny prostriedok zmenšuje kapiláry v materiáli a tie zabraňujú prestupovaniu vlhkosti 

do štruktúry výrobku. Vlhkosť, ktorá so sebou prináša nečistoty vo forme prachu alebo sadzí 

v ovzduší neprenikne do jeho štruktúry a tým je zabránené prenikaniu a usadzovaniu nečistôt. 

Tieto sa z povrchu odplavia prirodzenou cestou (pri používaní bazénu alebo dažďom). 

Hydrofóbny materiál je schopný bazénový lem bez problémov ochrániť v letnej sezóne. 

V tomto období stačí len dbať na čo najrýchlejšie odstránenie nečistôt z povrchu lemu 

spôsobených vtákmi alebo hmyzom. Na odstránenie väčšinou postačí čistá voda a kefa, príp. 

zriedené Savo. 

Najväčšie nebezpečenstvo zašpinenia hrozí na jeseň a v zimnom období. 

Na jeseň je nebezpečie napadania lístia alebo ihličia na bazénový lem a jeho tlenie na 

povrchu. 

V zime, pokiaľ napadne na povrch sneh, je nebezpečie znečistenia najväčšie. Sneh v sebe 

obsahuje veľké množstvo sadzí a iných nečistôt a prakticky leží na povrchu niekoľko 

mesiacov a svojou váhou tlačí nečistoty do povrchu. 

Ako teda chrániť bazénový lem, aby aj po rokoch vyzeral ako nový? 

V „kúpacej“ sezóne, keď bazén používame a striekajúca voda občas lem preleje sa údržba 

obmedzuje iba na odstránenie prípadných znečistení od vtákov a hmyzu. 

Mimo „kúpacej“ sezóny je najlepšie prekryť bazénové lemy nepremokavou fóliou alebo 

plachtou spolu s celým bazénom. 

Pokiaľ dôjde k väčšiemu zašpineniu, ktoré sa nedá odstrániť vyššie uvedeným spôsobom, 

odporúčame použiť čistiaci prostriedok BETONCLEANER, ktorým je možné bazénový lem 

úspešne vyčistiť. Vzniká tu ale nebezpečie, že bude nutné vykonať dodatočnú impregnáciu 

povrchu, pretože čistiaci prostriedok môže narušiť ochranu. 

Odporúčame prípadnému znečisteniu predchádzať a nečistoty nenechávať na povrchu pôsobiť 

dlhšiu dobu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čistenie dlažby 

 

Na čistenie dlažby slúži tekutý čistiaci prostriedok BETONCLEANER. 

Čistenú plochu najprv výdatne namočte vodou a potom naneste zriedený BETONCLEANER 

(riedi sa vodou v pomere  1:1) 

Pri riedení nalievajte vždy prípravok do vody, nie naopak! 

Po nanesení prípravku na čistenú plochu nechajte tento pôsobiť cca. 5 minút. 

Pre lepšiu účinnosť je možné použiť hrubšiu kefu, ktorou čistenú plochu prejdete 

niekoľkokrát.  

Potom prípravok opláchnite veľkým množstvom vody. 

Tento proces – ak je to potrebné – opakujte niekoľkokrát.  

Prípravok nanášajte pomocou textílie alebo huby odolnej voči kyselinám. 

Pomocou prípravku môžete vyčistiť i prípadné „cementové výkvety“ z fólie alebo plastových 

stien bazénu. (Cementové výkvety môžu vzniknúť pôsobením nepriaznivých klimatických 

podmienok a môžu sa prejaviť bielymi fľakmi na povrchu dlažby alebo vyplavovaním bieleho 

sedimentu. Tento jav nie je spôsobený nekvalitným výrobkom, ale ako vedľajší produkt pri 

výrobe cementu.) 

Vyčistenú bazénovú dlažbu nechajte dôkladne vyschnúť a potom znovu naimpregnujte 

prípravkom REPESIL. 

Pri čistení používajte vhodné ochranné pomôcky, okuliare, rukavice, odev.  


