


Čo môže byť v horúcich letných 
dňoch krajšie ako pôžitok z kúpania 
v hygienicky čistej vode?
Pôžitok pre celú rodinu a dobrý pocit 
pre Vás – lebo Vy viete, že Synaqua 
program starostlivosti o vodu sa postará 
o opticky a hygienicky bezchybnú 
kvalitu vody.

Voda na kúpanie je neustále vystavovaná  
záťaži spôsobovanej človekom, prostredím 
a prírodou.
Už aj pitná voda určená na naplnenie ba-
zéna obsahuje baktérie a ďalšie látky ako 
minerály a kovy.

Aj po dôkladnom očistení prináša človek 
do vody milióny zárodkov spolu s potom, 
vlas- mi, kozmetickými a opaľovacími pros-
triedkami. Z okolitého prostredia sa k tomu 
pripájajú prach, lístie, tráva, riasy, zem, pie-
sok atď. 

Všetky tieto látky môžu za prispenia slneč-
ného žiarenia a zvýšených teplôt  spôsobiť 
nevzhľadnosť vody.

Rast rias, kalná voda, slizké usadeniny 
alebo vápenné povlaky sú vonkajšími 
prejavmi, ktoré odpudzujú od kúpania, ne-
hovoriac o neviditeľných, ale nehygienic-
kých, alebo dokonca zdraviu škodlivých 
sprievodných javoch. Preto je nevyhnutná 
pravidelná kontrola kvality vody a priebež-
ná starostlivosť .
K tomu patrí fyzikálna úprava (cirkulácia, 
fi ltrácia, dodávanie čerstvej vody atď.) ako 
aj starostlivosť o vodu.

Tento šlabikár Vám pomôže správne pou-
žívať SYNaqua® starostlivosť o vodu. Pri 
dodržaní doporučení udržíte  kvalitu vodu 
bez starostí na dlhý čas.

    … značka pre vašu 
starostlivost’ o bazén



Krok 1 Čistenie bazénu        
Pred prvým napustením bazéna  je po-
trebné dôkladne vyčistiť.
S ním je nevyhnutné začať počas respek-
tíve bezprostredne po vypustení bazéna. 
Prischnuté  nečistoty sa odstraňuje veľmi 
ťažko. Podľa druhu znečistenia je treba po-
užiť rozličné čistiace prostriedky.
Jarné čistenie si podstatne uľahčíte ak   ba-
zén náležite zazimujete s použitím Syna-
qua konzervačného prostriedku.

Synaqua základný čistič, odvápňujúci
Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie 
vápenných usadenín. Na základné a prie-
bežné čistenie v bazénoch, sprchovacích 
a toaletných zariadeniach, na odstránenie 
vápenného závoja a usadenín, fľakov od 
hrdze, zbytkov po tvrdej vode, ako aj najvy-
trvalejších fľakov od rias.
Plochy určené k ošetreniu dobre zvlhčite vo-
dou. SYNaqua® základný čistič, odvápňu-
júci, naneste podľa sily usadeniny neriede-
né alebo riedené vodou až v pomere 1:100 
a nechajte pôsobiť; potom dobre opláchnite 
vodou; pri kovových povrchoch nechajte 
pôsobiť  len krátko a dôkladne opláchnite; 
pri citlivých povrchoch(obkladačky) najskôr 
vyskúšajte.

SYNaqua® bazénový čistiaci 
prostriedok, silno kyslý 
SYNaqua® bazénový čistiaci prostriedok 
je fosforovo kyslý,  šetrný k materiálom, ur-
čený na priebežnú údržbu a k všeobecné-
mu čisteniu bazénov.

SYNaqua® čistý okraj, alkalický
Alkalický čistiaci prostriedok k odstraňova-
niu nečistôt obsahujúcich mastnotu.

Na odstránenie špinavých okrajov v bazé-
ne naneste hubkou neriedený a po krátkom 
čase pôsobenia opláchnite vodou. Zníženie 
vodnej hladiny vám uľahčí prácu. Použiteľ-
ný aj ako čistiaci roztok pre ostatné čistia-
ce práce. V takom prípade pripravte 2–5% 
roztok teda 200–500ml SYNaqua® čistý 
okraj na 10 litrov vody. Teplá voda zvyšuje 
čistiaci účinok.

SYNaqua® gélový čistý okraj, forte
Na účinné čistenie všetkých materiálov 
nachádzajúcich sa v bazéne. SYNaqua® 
gélový čistý okraj sa vyznačuje vysokým 
obsahom efektívne čistiacich látok .
Vynikajúci rozpúšťací a čistiaci účinok od-
straňuje aj najsilnejšie vápenné usadeniny.
Zájdené povrchy dostanú opäť farbu a lesk.
Gelovitá konzistencia dovoľuje použitie aj 
pri vertikálnych stenách a presvedčí svojou 
dlhou priľnavosťou.

Návod na dávkovanie:
Znečistené miesta navlhčite a SYNaqua® 

gélový čistý okraj naneste neriedený hub-
kou, prípadne kefou. Gel nechajte pôsobiť 
najmenej 10 minút a opláchnite vodou. 
Pokiaľ je to nevyhnutné silné usadeniny a 
nánosy odstráňte hubkou. Pri ťažko odstrá-
niteľných fľakoch postup opakujte.
SYNaqua® univerzálny čistiaci 
prostriedok, alkalický
SYNaqua® univerzálny čistiaci prostrie-
dok, šetrný k materiálom , je určený pre 
hlavné a údržbové čistenie krytých aj von-
kajších bazénov.



Krok 2 úprava pH                                               .      
Zmerajte hodnotu pH pomocou testeru 
na pH.
Hodnota pH hrá dôležitú úlohu v príprave 
vody na kúpanie a hovorí nám, či je voda 
kyslá, neutrálna alebo zásaditá.
Stupnica hodnôt pH siaha od 0 po 14. Hod-
nota pH 7 je neutrálna.
Voda je kyslejšia čím je hodnota pH menšia 
od hodnoty 7 a  zásaditejšia čím je hodnota 
pH vyššia od hodnoty 7.
Ideálna pH hodnota bazénu sa nachádza 
medzi 7, 0 a 7,4.Dodržanie tejto hodnoty 
je zvlášť dôležité pre kvalitu vody a dobré 
telesné zdravie.

SYNaqua®  pH mínus, granulát
Granulát kyseliny na zníženie pH bazéno-
vej vody.
Pridaním 80–100g granulátu pH mínus na 
10m3 obsahu bazénu sa zníži hodnotu pH o 
cca 0,1 stupňa pH.
Granulát pH mínus  pokiaľ možno rozpus-
tíme v nádobe s vodou a pridáme do bazé-
novej vody. 

SYNaqua® pH plus, granulát
Prášková zásada na zvýšenie pH bazéno-
vej vody.
Pridaním cca 100 g granulátu pH plus na 
10m3 obsahu bazénu sa zvýši hodnota pH 
o cca 0,1 stupňa pH.
Granulát pH plus  pokiaľ možno rozpustíme 
v nádobe s vodou a pridáme do bazénovej 
vody.

SYNaqua® pH mínus, tekutý
Vysoko koncentrovaný tekutý znižovač pH
podľa DIN 19643 s 49 % kyselinou sírovou
Tekutý pH mínus neobsahuje žiadnu kyseli-
nu soľnú ani chlór.

SYNaqua®pH plus, tekutý
Vysoko koncentrovaný tekutý zvyšovač pH
podľa DIN 19643 s 45 % lúhom sodným. 
Tekutý pH plus je vysoko koncentrovaný a 
pri použití úsporný korekčný prostriedok.

Príliš kyslý

Pridať
pH plus 

príliš zásaditý

Pridať                                                                                                                                                
pH mínus

7,0 IDEÁL 7,4



Krok 3  dezinfekcia chlórom
SYNaqua® chlór C, granulát a 20g 
tabletky
Na dezinfekciu a okysličenie organických 
nečistôt bazénovej vody.
Rýchlo rozpustný granulát, ideálny pre 
mäkkú a stredne tvrdú vodu. Hodnotu pH 
nenechajte zvýšiť nad 7,4, lebo môže dôjsť 
k vyzrážaniu vápenných usadenín.
Pridávané množstvo na 10m³ bazénovej 
vody.
Prvé naplnenie:  80 g granulátu rozpustite 
vo vode a nalejte do bazénu.
Ďalšie dávkovanie alebo dochlórovanie:
Pridať cca 50 g 1–2 krát týždenne, najlep-
šie večer.
Nárazové dávkovanie: ca 150 g chlórového 
granulátu
Spotreba chlóru záleží od vplyvov počasia 
a počtu kúpajúcich. Ideálne hodnoty chlóru 
sa nachádzajú medzi 0,3–0,8mg/l.
Obsah chlóru pravidelne merajte meracím 
prístrojom. Dávkujte v rozpustenom stave.

SYNaqua® Chlór S granulát a 20 g 
tabletky
Na dezinfekciu a okysličenie organických 
nečistôt bazénovej vody.
Neovplyvňuje pH hodnotu vody. Je vhodný  
predovšetkým na použitie pri tvrdej vode.
Pridávané množstvo na 10m³ bazénovej 
vody.
Prvé naplnenie:
Rozpustite až do 200g SYNaqua® Chlór S 
granulátu a nalejte do bazénu.
Ďalšie dávkovanie alebo dochlórovanie:
Pridať cca 50g  týždenne, najlepšie večer.

Aby nebolo potrebné denné dopĺňanie, po-
užívajú sa  pomaly rozpustné SYNaqua® 

Chlór L tabletky, alebo pohodlnejšie SYN-
aqua® Quattro tabletky. 
Spotreba chlóru záleží od vplyvov počasia 
a počtu kúpajúcich. Ideálne hodnoty chlóru 
sa nachádzajú medzi 0,3–0,8mg/l.
Obsah chlóru pravidelne merajte meracím 
prístrojom.

SYNaqua® chlór L, 200 g tabletky
Dlho pôsobiace tabletky k dlhodobému 
chlórovaniu bazénovej vody.
SYNaqua® chlór L, 200 g tabletky neovp-
lyvňujú  pH hodnoty vody. Sú vhodné pre-
dovšetkým na použitie pri tvrdej vode.
Jedna tabletka vystačí  na udržanie chlóru 
v 20 m³ vody po dobu 1–2 týždňov na hod-
note cca 0,3–0,6mg/l.
Tabletky Synaqua chlór L, 200 g  nedávajte 
na dno bazéna. Odporúčame použiť dávko-
vací plavák
Na prvé a nárazové dávkovanie použite 
rýchlo rozpustný SYNaqua® chlór S gra-
nulát ORGANICKÝ
Spotreba chlóru záleží od vplyvov počasia 
a počtu kúpajúcich. Ideálne hodnoty chlóru 
sa nachádzajú medzi 0,3–0,8mg/l.
Obsah chlóru pravidelne merajte meracím 
prístrojom.

SYNaqua® Quattro, 500g blok
Na dezinfekciu, ničenie rias, vločkovanie a 
stabilizáciu pH.
SYNaqua® Quattro, 500g blok je ideálna sta-
rostlivosť o vodu vášho bazénu. Štvornásobná 
účinnosť koncentrovaných účinných látok za-
ručuje pohodlnú a komfortnú starostlivosť o 
vodu a je  alternatívou k bežným produktom.



Návod na dávkovanie :
Najlepšie výsledky  so SYNaqua® Quatt-
ro, 500g blokom dosiahnete pri hodnote 
pH od 7, 0 do 7,4. Nastavte si preto pred 
pridaním SYNaqua® Quattro, 500g bloku 
tieto hodnoty
pomocou pH plus, granulátu, alebo pH mí-
nus, granulátu.
Po odňatí vrchnáka zo SYNaqua® Quattro 
dózy (otvára sa smerom nahor)ju postavte 
do skimera.
Bazén s obsahom 30 m3 vody bude dosta-
točne zásobený účinnými látkami po dobu 
cca 14 dní.

SYNaqua® Quattro,  200g tabletky
Dlhodobo pôsobiace tabletky na dlhodobú 
starostlivosť o bazénovú vodu.
SYNaqua® Quattro, 200 g tabletky sú 
multifunkčné tabletky k dlhodobému chlóro-
vaniu, potláčaniu rias a vločkovaniu bazé-
novej vody, so zložkami na zpriezračnenie 
vody a stabilizovanie pH.
SYNaqua® Quattro, 200g tabletky sú 
vhodné pre každú kvalitu vody a možno ich 
odporučiť aj pre tvrdú vodu.

Jedna tabletka vystačí na to, aby udržala 
20–30 m3 vody –2 týždne v hygienicky aj 
opticky  bezchybnom  stave. SYNaqua® 
Quattro, 200 g tabletky nedávajte na dno 
bazéna. Odporúčame použiť dávkovací 
plavák
Pred použitím SYNaqua® Quattro, 200 g 
tabletiek upravte hodnoty pH (7,0–7,4) a 
obsahu chlóru (0,3–0,8mg/l) požitím bež-
ných ošetrovacích prostriedkov.
Na prvé a nárazové dávkovanie použite 
rýchlo rozpustný SYNaqua® chlór S gra-
nulát Spotreba účinnej látky záleží od vply-
vov počasia a počtu kúpaní. Hodnoty vody 
treba pravidelne kontrolovať.
Zvláštne upozornenie :
Pri normálnom počasí musí byť fi ltrovacie 
zariadenie v činnosti 8 hodín. Pri vyšších 
teplotách, silnej prevádzke alebo tendencii 
k búrke treba nechať fi ltráciu v chode den-
ne minimálne 12 hodín.
Spotreba chlóru závisí od vplyvov počasia 
a frekvencie kúpania.

SYNaqua® Chlorliquid (tekutý chlór) 
stabilizovaný alebo nestabilizovaný 
Je tekutý chlórový produkt s obsahom chló-
ru 150 g/l (ca.13 %)podľa DIN 19643 a DIN 
19608. Roztok chlornanu sodného obsahuje 
špeciálny stabilizátor , ktorý zabraňuje upchá-
vaniu dávkovacieho potrubia a dávkovacích 
ventilov. Chlorliquid je vhodný pre všetky bež-
né automatické dávkovacie zariadenia.

špeciálny stabilizátor , ktorý zabraňuje upchá-
vaniu dávkovacieho potrubia a dávkovacích 
ventilov. Chlorliquid je vhodný pre všetky bež-
né automatické dávkovacie zariadenia.



Okrem bežnej chlórovej metódy je kyslíko-
vá metóda najbežnejší spôsob starostlivosti 
o bazén bez chlóru.
SYNaqua® Aktívny kyslík, granulát
Na rýchlu dezinfekciu a okysličenie orga-
nických nečistôt bazénovej vody. Dobre 
rozpustná zlúčenina, ktorá vo vodnom roz-
toku uvoľňuje aktívny kyslík.
Preorientovanie sa z chlóru na aktívny kys-
lík je možné kedykoľvek.
Pridávané množstvo na 10m3 bazénovej 
vody :
Šokové ošetrenie:
Cca 700 g SYNaqua® Aktívny kyslík, gra-
nulát
Prvé naplnenie:
Cca 500 g SYNaqua® Aktívny kyslík, gra-
nulát
Následné dávkovanie resp. dlhodobé ošet-
rovanie:
Pridávať jednu tabletku  SYNaqua® Aktív-
ny kyslík, 200 g týždenne.

SYNaqua® Aktívny kyslík, 200g tabletky
Na dezinfekciu a okysličenie organických 
nečistôt chlórovej vody. Dobre rozpustná 
zlúčenina, ktorá vo vodnom roztoku uvoľ-
ňuje aktívny kyslík, zabíja baktérie a deak-
tivuje vírusy. Preorientovanie sa z chlóru 
na aktívny kyslík a opačne je možné bez 
zvláštnych opatrení.
Pridávané množstvo na 10m3 bazénovej vody:
Dávkovanie: 10kusov  200 g tabletiek 
SYNaqua® Aktívny kyslík umiestniť do 
dávkovacieho plaváku.
Následné dávkovanie: 5kusov  200 g tab-
letiek SYNaqua® Aktívny kyslík pridávať 
týždenne. 

SYNaqua® Bróm, 20 g tabletky
Na  dezinfekciu a okysličenie organických 
nečistôt bazénovej vody.
SYNaqua® Bróm, 20 g tabletky
Je veľmi pomaly rozpustná brómovo chló-
rová zlúčenia hodiaca sa na použitie v 
mäkkej ako aj tvrdej vode. Ideálna pre kryté 
bazény, pretože nevzniká chlórový zápach.
Dávkovanie :
Pri použití dávkovacej násypky: podľa úda-
jov výrobcu.
Pri dávkovaní cez skimer alebo dávkovací 
plavák.
Pridávané množstvo na 10m3 bazénovej 
vody :
Prvá dávka: asi 4 SYNaqua® Bróm ,20g 
tabletky
Následné dávkovanie: 2 – 4 SYNaqua® 
Bróm, 20 g tabletky pridávať týždenne.
Spotreba brómu záleží od vplyvov poča-
sia a počtu kúpaní. Bazénovú vodu mož-
no merať bežnými kontrolnými prístrojmi. 
Ideálne hodnoty brómu SYNaqua® Bróm, 
20 g tabletky sú 0,5 – 1 mg/l merané ako 
chlór(ekvivalencia) Pravidelne premeriavaj-
te. Periodicky vykonávajte šokové chlóro-
vanie Synaqua Chlór S granulátom.

SYNaqua® Aktívny kyslík, DuoTabs
SYNaqua® Aktívny kyslík, dvoj tabletky sú 
perfektným a inovatívnym kombinovaným 
produktom na bezchlórovú dezinfekciu a 
ochranu pred riasami v súkromných bazé-
noch. Synaqua Aktívny kyslík je založený 
na bez zápachovej a koži neškodiacej de-
zinfekcii s aktívnym kyslíkom a zabraňuje 
rastu rias.

Krok 4 dezinfekcia bez chlóru                                          



SYNaqua® Aktivliquid, Duo
Je tekutý kombinovaný produkt na zákla-
de kyslíku, na bezproblémovú dezinfekciu, 
okysličenie a potlačovanie rias bez chlóru.
Dávkovanie sa môže vykonávať manuálne 

priamo z nádoby, alebo dávkovacou auto-
matikou.
SYNaqua® Aktivliquid, Duo sa vynikajúco 
hodí pre použitie pre všetky bežné dávko-
vacie zariadenia na aktívni kyslík.

SYNaqua® ochrana pred riasami, základná
Na potláčanie rias, tekutá, koncentrovaná, 
nepenivá, bezchlórová, s efektom priezrač-
nosti.
Neobsahuje žiadne jedovaté látky ani chlór 
a bróm. SYNaqua® ochrana pred riasami, 
je nepenivá a môže sa používať v kombi-
nácii so všetkými produktmi starostlivosti o 
vodu.
predpríprava bazéna:
Na steny aj dno bazéna sa za pomoci hubky  
rozotrie SYNaqua® ochrana pred riasami.
Pridávané množstvo na 10m³ bazénovej 
vody:
Prvá dávka: 100 ml SYNaqua® ochrana 
pred riasami 
Následné dávkovanie: 30 – 50 ml 
SYNaqua®ochrana pred riasami pridávať 
týždenne.
Existujúci výskyt rias v bazéne vyžaduje 
nárazové ošetrenie s asi 150 – 200ml.
Majte prosím na pamäti:
Pri krytých bazénoch je možné podávané 
množstvo znížiť na  tretinu. SYNaqua® 
ochrana pred riasami vynikajúco hodí pre 
všetky fi ltračné zariadenia.
Vlhké a teplé prostredie bazénov poskytuje 
ideálne predpoklady na rast húb.
SYNaqua® ochrana pred riasami ničí aj 
plesne. Môže sa preto pravidelne používať  
v 5% koncentrácii na miestach kde chodia 

ľudia bosí a takto zabráni prenosu plesne 
nôh.

SYNaqua® ochrana pred riasami, extra
SYNaqua® ochrana pred riasami, extra sa  
pre lepšie premiešanie pridáva do blízkosti 
trysiek(alebo do skimmru).  Má vyššiu kon-
centráciu účinných látok ako ochrana pred 
riasami základná.

SYNaqua® konzervačný prostriedok na 
zimu, nepenivý
Zabraňuje silnému rastu rias a tvorbe usa-
denín na okrajoch otvorených bazénov.
SYNaqua® konzervačný prostriedok na 
zimu zabraňuje pri zodpovedajúcej kon-
centrácii vyzrážaniu vápnika a odolných 
usadenín.
SYNaqua® konzervačný prostriedok na zimu
brzdí rast rias a zabraňuje ich pevnému 
uchyteniu na stenách a dne.
Pridávané množstvo na 10m³ bazénovej v 
závislosti od tvrdosti vody:
 do    6 o dH 300 ml
 do  12 o dH 400 ml
 do  18 o dH 500 ml
 do  25 o dH 600 ml
 od  26 o dH 700 ml
Vopred nariedený SYNaqua® konzervač-
ný prostriedok na zimu, vlejte rovnomerne 
do bazénu.

Krok 5 Ochrana pred riasami a zimná ochrana



Na zakalenie vody v bazéne môžu mať  
vplyv rôzne vplyvy, ich príčinou sú najčas-
tejšie nepatrné čiastočky vznášajúce sa vo 
vode. 
Pridaním SYNaqua® Superfl ock sa zrazia 
a fi ltrom sú zadržané. Zvyšky ktoré sa usa-
dia  na dne bazéna sa dajú vysať.

SYNaqua® Superfl ock, tekutý
Kombinovaný, vysoko účinný, tekutý vloč-
kovací prostriedok pre lepšie fi ltrovanie 
čiastočiek plávajúcich v bazénovej vode.
Pred použitím bezpodmienečne skontro-
lujte hodnoty pH a pokiaľ je to potrebné 
upravte na 7,0 – 7,4.
Zvýšenie fi ltračnej účinnosti pieskových fi l-
trov:
100 – 200 ml SYNaqua® Superfl ock teku-
tý pomaly pridávať cez skimer pri bežiacej 
fi ltrácii. Potom vypnúť fi ltračné zariadenie 
na asi 15 minút, následne fi ltrovať kým sa 
zákal neodstráni a spraviť spätný preplach.
Po spätnom prepláchnutí sa dá postup opa-
kovať
Priame vyvločkovanie v bazéne:
Keď neprinesie fi ltrovanie bazénovej vody 
požadovaný efekt, môže sa vykonať vloč-
kovanie aj priamo v bazéne.
Pri tomto postupe sa vyleje  z plastovej 
kanvice, nariedená SYNaqua® Superfl ock 
tekutý v pomere 10 – 20 ml na m2 povrchu, 
na vodnú hladinu.
Asi po 10 hodinách sa povysávajú usadeni-
ny zo dna. Táto metóda sa dá použiť aj keď.
Nie je k dispozícii pieskový fi lter, avšak vte-
dy je treba použiť vysávač nezávislý od fi l-
tračného zariadenia

SYNaqua® Superfl ock, kartuše 
Vločkovací prípravok, v kartušiach je nie-
koľko dní, kontinuálne odovzdávaný do 
vody a vyzráža sa s najmenšími čiastočka-
mi špiny, ktoré normálne fi lter zachytí  ako 
veľké vločky. Tieto vločky sa pri zapnutom 
fi ltračnom zariadení zachytia v pieskovom 
fi ltri a pri spätnom preplachu sú odstráne-
né.
Voda je krištáľovo čistá.
Použitie:
Pred pridaním upraviť hodnotu pH na 
7,0 –7,4.
Po spätnom preplachu vložte SYNaqua® 
Superfl ock, kartušu  do skimeru, alebo 
predfi ltra čerpadla.
Po rozpustení tabletiek odstráňte prázdnu 
kartušu a do skimeru, alebo predfi ltra čer-
padla vložte novú SYNaqua® Superfl ock, 
kartušu.
Dôležité upozornenie:
Pri nedostatočnej tvorbe vločiek skontro-
lujte hodnotu pH a prípadne ju skoriguj-
te. Eventuálne skontrolujte účinnosť fi ltra 
(kvalitu piesku, nedostatok piesku). Ak nie 
je voda celkom čistá, môžu byť príčinou or-
ganické nečistoty. Tu pomôže len nárazo-
vá dezinfekcia rýchlorozpustným chlórom 
(tabletky alebo granulát) alebo SYNaqua® 
aktívny kyslík, granulát. Nepoužívať pri ba-
zénoch menších ako 20 m3  – nebezpečie 
predávkovania.

SYNaqua® Superfl ock, prášok
Slúži ako vločkovací prostriedok pre prie-
hľadnú a čistú vodu.
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SYNaqua® stabilizátor tvrdosti, 
preventívny
Na zabránenie vápenných usadenín.
SYNaqua® stabilizátor tvrdosti, zabraňu-
je vyzrážaniu  vápnika a ostatných mine-
rálnych solí, zvlášť pri vyšších teplotách. 
Zabráni vytváraniu vápenných usadenín v 
bazéne a fi ltračnom systéme.
SYNaqua® stabilizátor tvrdosti nemá žiad-
ny vplyv na hodnotu pH.
Pridávané množstvo na 10m³ bazénovej 
vody, závislé od tvrdosti vody 
Prvá dávka: do 20 odH200 
Následné dávkovanie: zodpovedajúce prí-
toku čerstvej vody, ako pri prvom dávkova-
ní.
Pozor: Pri teplote vody nad 27o C je potreb-
né zvýšiť pridávané množstvo asi o  tretinu.
Informácie o tvrdosti vody dostanete vo vo-
dárňach alebo na obecnom úrade.
SYNaqua® chlorEx, akútny
SYNaqua® chlorEx, sa požíva keď je v ba-
zéne existujúci stav chlóru príliš vysoký a 
má sa znížiť.
SYNaqua® stabilizátor chlóru, 
optimalizujúci
SYNaqua® stabilizátor chlóru zvyšuje vyu-
žitie chlóru  a jeho stabilizovaním obmedzu-
je chlórový pach. 

SYNaqua® Metallex, silno kyslý
SYNaqua® Metallex odstraňuje usadeniny 
kovov a vápnika zo dna a stien bazénu, bez 
nutnosti vypustenia bazénu. SYNaqua® 

Metallex znižuje celkovú tvrdosť, kovy a 
vápenec kryštalizujú, usadzujú sa vo fi ltri, 
odkiaľ môžu byť odstránené spätným pre-
plachom.

SYNaqua® BIOTOL, čerstvý
SYNaqua® Biotol cielene likviduje síro-
vodíkové emisie a súčasne je prevenciou  
proti nim. Ideálny len pre čiastočne použí-
vanú sanitárnu sféru. Nepríjemný zápach 
patrí minulosti.

SYNaqua® BIODOR, bazénová hygiena
SYNaqua® Biodor, bazénová hygiena 
pracuje mikrobiologicky. Dobrým čistiacim 
účinkom odstraňuje páchnuci smrad, ktorý 
vzniká rozkladom organických látok. Mikro-
organizmy vniknú hlboko do pórov  povrchu  
a rozložia tam uložené organické zvyšky.

SYNaqua® SchimmelEx, s hĺbkovým 
pôsobením
SYNaqua® SchimmelEx je tekutý produkt 
na odstránenie a prevenciu čiernej plesne. 
Predovšetkým vhodný pre terasy a vonkaj-
šie steny bazénov. Najjednoduchšie použi-
tie pomocou hubky a fľaše s rozprašovacou 
hlavou.
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