


Az uszodák olyan komplex létesítmények, amelyek állandó felügyeletet és 
karbantartást igényelnek. Ezt csak tapasztalt szakemberek tudják biztosítani. 
Az AQUALING Kft. több, mint 20 éve van jelen az uszodatechnika területén. 
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak arra fordítsunk nagy figyelmet, hogy a 
legmagasabb színvonalú termékekkel álljunk partnereink rendelkezésére, 
hanem minden szakmai kérdésüket megválaszoljuk, és problémáik 
megoldásában segítségükre legyünk.

Mivel az uszodavíz tisztítását csak az egyes vegyszerek összehangolt, együttes 
alkalmazásával lehet megvalósítani, ehhez cégünk minőségileg kiemelkedő 
termékeket szállít, továbbá olyan partnerkapcsolatot ajánl fel, amelynek 
keretén belül Önök, mint uszoda üzemeltetők, minden szakmai kérdésben 
megkapják a megfelelő segítséget.
Termékeinket magas koncentrációjú kiszerelésben szállítjuk, felhasználásuk 
nagyon gazdaságos, azok még nagy arányú hígításban is hatékonyak..



SUACID

Folyékony pH-érték csökkentő, szivattyúval történő ada-
goláshoz. Magas koncentrációjú, ezért igen gazdaságos, 
1 kg kénsav több mint 1,5 kg sósav hatásával egyenér-
tékű. 

Kiszerelése: 25 kg kanna

PH SZABÁLYOZÁS
A fürdőmedence vize csak abban az esetben lesz tiszta és átlátszó, ha 
összetevői kémiai egyensúlyban vannak.

pH-érték
A legelső teendő a kémhatásának beállítása.  Ezt a pH érték mutatja egy 
0-14 fokozatú skálán, melyen a 7 a semleges érték. Ez alatt az érték alatt a 
víz savas, fölötte lúgos jellegű. A medencékhez ajánlott pH-érték kissé lúgos, 
mivel az emberi szem pH-értéke 7,5 körül van. A 7,2 alatti pH-érték csípi a 
fürdőzők szemét és korrozív hatású, így ez alatti érték nem ajánlott. A 7,8 
fölött sem ajánlott, mivel ez szintén kedvezőtlen a szemnek és a klórozó szerek 
hatékonysága is nagymértékben csökken.

A medence vizének ideális pH-értéke 7,2 - 7,6!
A medence tulajdonosok számtalanszor találkoznak azzal a problémával, hogy 
az előírt mennyiségű klórt adagolják a vízhez, mégis zavaros, algás a víz. A pH 
mérése után a legtöbb esetben az derül ki, hogy a magas pH volt a probléma 
okozója.

Az optimális pH-érték beállításához a kénsavat ajánljuk, melynek nincs agresszív 
gőze, nincs belélegzési probléma, nem károsítja környezetét, nem korrozív 
hatású. A kénsavval a víz pH szintje hosszabb távon könnyebben fenntartható.



AQUACHLOR ECO
Folyékony klórozószer. 150 g/l aktív-klór tartalommal, a 
klórszint beállításához. Tartós klórozáshoz hígítatlanul, 
közvetlenül a szállítóedényből adagolható.
Kiszerelése: 25 kg kanna

AQUACHLOR 
Stabilizált klórozószer 150 g/l aktív-klór tartalommal, a klór-
szint beállításához. Klorátmentes, ezért nem okoz lerakódá-
sokat, dugulást az adagolórendszerben, a vegyszeradago-
ló szivattyúk élettartama nagymértékben növelhető. Tartós 
klórozáshoz hígítatlanul, közvetlenül a szállítóedényből 
adagolható. 
Kiszerelése: 25 kg kanna

KLÓROS FERTŐTLENÍTÉS
Az uszodavízbe folyamatosan belekerülő szennyező anyagok, mint por, 
izzadság, zsír, olaj, stb. eltávolítása érdekében a modern vízkezelés keretein 
belül elengedhetetlen a kiemelkedően hatékony fertőtlenítőszerek 
alkalmazása. Ezek közül alapvetően a legmegbízhatóbb  csírátlanítást és 
szerves anyag oxidálást a klórkészítmények biztosítják. Az általunk forgalmazott 
nagytisztaságú vegyszerek ideálisak az adagolószivattyú adagoláshoz, 
használatuk során kevesebb tisztítást, karbantartást igényelnek a berendezések. 
Az AQUACHLOR kifejezetten beltéri felhasználáshoz lett kifejlesztve, lényegesen 
kevesebb fogy belőle, mint a normál stabilizálatlan hypoból, illetve nem 
jelentkezik a kellemetlen „uszodaszag”.



AQUAMAX 
Aktív oxigént és algaölő szert tartalmazó fertőtlenítőszer. 
Nagyon hatékony, lassan lebomló, nem keletkeznek 
káros melléktermékek. Teljesen habzásmentes, így 
különösen alkalmas masszázs- és élmény medencékhez. 
Szagtalan, a klór mellékhatásai nem jelentkeznek, 
nem irritálja a bőrt és a szemet.

Kiszerelése: 5 l kanna

DEWAN®-50
Aktív oxigént és algaölő szert tartalmazó fertőtlenítőszer. 
Teljesen habzásmentes, így különösen alkalmas masszázs- 
és élmény medencékhez. Szagtalan, nem irritálja a bőrt 
és a szemet. Hatóanyag: hidrogén-peroxid és kvaterner 
ammónium vegyület.  

Kiszerelése: 25 kg kanna

OXIGÉNES FERTŐTLENÍTÉS
A masszázsmedencék, pezsgőfürdők, gyerekmedencék tisztántartása általános 
probléma. Ezek a medencék igen nagy terheléssel bírnak, a levegőbefúvás, 
vízbefúvás, intenzívebb áramlás következtében a klórszagot lényegesen 
erősebben érzi a medence használó, illetve  az emberi testről sokkal több 
szerves anyag kerül a vízbe. Ezeknek a problémáknak a megoldására ajánljuk a 
klórmentes, aktív oxigénes fertőtlenítő szereinket.



ALGAÖL SUPER 
Magas koncentrációjú folyékony algaölőszer, az algák 
számos faja ellen használható, uszodák számára javasolt. 
Klórmentes, csak gyengén habzó, íztelen, szagtalan és 
az egészségre ártalmatlan szer. Az uszodavízben minden 
használatos klórvegyülettel keverhető. Felhasználható 
uszodakabinok, lábrácsok fertőtlenítésére is. Hígítatlanul, 
közvetlenül a szállítóedényből adagolható.
Kiszerelése: 25 kg kanna

DEZALGA SUPER 
Kiváló minőségű, habzásmentes, szélessávú algaölő, 
gombaölő, baktériumölő szer. Kiválóan alkalmas hul-
lámfürdőkben, masszásmedencékben, szökőkutakban, 
ellenáramoltatók használata mellett. A készítmény gyógy-
vízálló, nem mérgező, íztelen, szagtalan, nehézfém mentes 
algaölőszer.

Kiszerelése: 25 kg kanna

WINTERSLEEP SUPER
Foszfátmentes téliesítő szer, hatásos a téli üzemszünet alatt 
az  algák rezisztens fajainak megtelepedése ellen. Meg-
akadályozza az ásványi sók vízből való kiválását. Jelentő-
sen megkönnyíti a tavasziasítás idején a takarítást. Meg-
gátolja a sarkok, élek és fugák bezöldülését. Hatóanyag: 
kvaterner ammónium vegyület.

Kiszerelése: 25 kg kanna

ALGÁTLANÍTÁS
A medencék fokozott igénybevétele, az eső, magas hőmérséklet elősegíti 
az algák képződését és növekedését. Mivel az algák a klórral szemben 
ellenállókká válhatnak, olyan hatóanyagokat kell ellenük használni, amelyek 
gyorsan és megbízhatóan végzik az algátlanítást, de ezzel párhuzamosan az 
egészségre ártalmatlanok. Erre a célra az alábbi termékek nyújtanak kimagasló 
megoldást.



AQUAFLOCK SUPER  
Folyékony pelyhesítő, széles pH érték spektrummal. Hasz-
nálata megszünteti a medencevíz zavarosságát. Pelyhe-
sítő hatása 6,5-7,2 pH között kedvező, igen gyorsan nagy 
pelyheket képez. Töményen adagolható.

Kiszerelése: 25 kg kanna
 

AQUAFLOCK EXTRA 
Folyékony, magas koncentrációjú pelyhesítő, a víz opálo-
sodásának megszüntetésére. Pelyhesítő hatása leginkább 
6,5-7,2 pH között optimális, igen gyorsan nagy pelyheket 
képez. Töményen adagolható.

Kiszerelése: 25 kg kanna

PELYHESÍTÉS
A medence üzemeltető alapvető elvárása a kristálytiszta, csillogó medencevíz. 
A legfinomabb lebegő szennyező anyagok eltávolítása, illetve a kellemetlen 
szagú klóraminok képződésének csökkentése érdekében ajánljuk különböző 
koncentrációjú, nagytisztaságú pelyhesítőszereinket. Kiemelkedő pelyhesedési 
sebességgel bírnak, rendszeres használatukkal a homokszűrő hatásfoka 
nagymértékben javul.



STONACID
Savas fenéktisztítószer szabadtéri medencékhez. A 
tenzidek biológiailag tökéletesen lebonthatók. 1:3 - 1:30 
arányok között hígítható. A magas nyomást nem bírja. 
Hatóanyag: sósav, foszforsav és korróziógátlók.

Kiszerelése:  10 kg kanna

ANTICALCI
Savas medencefenék tisztítószer. A tenzidek biológiailag 
tökéletesen lebonthatók. 1:1 - 1:20 arányok között hígítha-
tó. A magas nyomást nem bírja. Hatóanyag: sósav.

Kiszerelése: 10 kg kanna

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS
Speciális tisztítószerek széles skáláját hozzunk forgalomba, melyek megoldást 
nyújtanak a medence falának, környezetének, a zuhanyzók, mellékhelyiségek, 
öltözők, szaunák, szoláriumok tisztántartására, fertőtlenítésére. Hosszú évek 
tapasztalatával, és a legfejlettebb technológiával állunk rendelkezésre. A világ 
vezető uszodatechnikai és takarítószer gyártó cégeivel közvetlen kapcsolatban 
állunk, ezért bármilyen felmerő problémára találunk megoldást. Ha ráadásul a 
legmegfelelőbb speciális tisztítószert alkalmazzuk, a dolgozók gyorsabban és 
hatékonyabban tudják végezni munkájukat, ezzel nagy megtakarítást érhetünk 
el. Nagy gondossággal kell kiválasztanunk, hogy milyen felületre, milyen jellegű 
szennyezésre, milyen szert használunk. 
A leggyakrabban használt termékek:



KERACID
Fedett uszodák  sósavmentes takarítószere, foszforsavat 
tartalmaz. 1:5 - 1:50 arányok között hígítható. Bírja a 
magas nyomást. 
Hatóanyag : foszforsav és biológiailag aradéktalanul 
lebontható tenzidek.

Kiszerelése: 10 kg kanna

STEELBLANC
Folyékony tisztítószer nemesfém tárgyakhoz. Minden 
nemesfémre, krómfelületekre stb. használható az 
uszodákban, fürdőszobában, konyhagépeknél egyaránt. 
A nemesfémfelületeket hosszú időn keresztül megóvja a 
környezet károsító hatásaitól.
Hatóanyag: foszforsav, amfoter tenzidek és illatanyagok.
Kiszerelése: 10 kg kanna

ANTIGRIZ
Erősen lúgos tisztítószer, kiválóan oldja a zsírt és egyéb 
szennyeződéseket.  Nagynyomású tisztítógép használa-
takor 1:3 arányban hígítható. Alumínium ellen inhibitort 
tartalmaz. Ne használjuk könnyűfém tárgyak tisztításához! 
Hatóanyag: lúg és biológiailag lebontható tenzidek.
Kiszerelése: 10 kg kanna

RANDPERFECT
Nagy aktivitású tisztítószer zsíros, olajos szennyeződések, 
kozmetikumok maradványainak eltávolítására a medence 
vízvonala mentén. Minden medencéhez, takarórácsokhoz, 
túlfolyócsatornákhoz alkalmas. 
Hatóanyag: felületvédő anyagok, tenzidek és illatanya-
gok, minimális lúgtartalommal.
Kiszerelése: 10 kg kanna



NUTRASUPER
Takarékos mosogató- és tisztítószer. Hatékony pohár és 
üvegedény mosogatáshoz, konyhabútor, fürdőszobai 
berendezés, csempe lemosáshoz. Hatóanyag: tenzidek, 
illat- és segédanyagok

Kiszerelése: 10 kg kanna

ACIGRIZ
Általános tisztítószer, kellemes illattal, egészségügyi 
helyiségekhez is. Hatékony vízkő, ásványi eredetű 
elszíneződések, kisebb zsírfoltok ellen. A nem saválló 
felületekhez ajánlott, pl.: járólapok, csempék, 
műanyagok. Sósavmentes, ezért alumínium felületekre és 
nemes-fémre is alkalmazható. 
Hatóanyag: foszforsav, tenzidek és inhibitorok.
Kiszerelése: 10 kg kanna

SANICILIN
Folyékony egészségügyi tisztító koncentrátum, 
mellékhelyiségek, zuhanytermek mosdók, tisztításához. 
Hatékony a vízkő, ásványi eredetű elszíneződések, kisebb 
zsírfoltok ellen. Minden nem savtűrő felületre, alumíniumra 
és nemesfémre is felhasználható. 1:50 arányig hígítható, 
kellemes illatú.  Hatóanyag: foszforsav. 
Kiszerelése: 10 kg kanna

BANIGRIZ
Zsírlerakódás, olajfolt, szálló korom és egyéb 
szennyeződésekhez javasolt tisztítószer. Nagyon gyorsan 
hat, pórusokba is behatol. Környezetbarát, antisztatikus 
hatású, ezért gátolja az újabb beszennyeződést. Minden 
lúgálló felülethez alkalmas, minden fajtájú medencéhez. 
Hatóanyagai: tenzidek, bőrvédő adalék, illatanyag és lúg.
Kiszerelése: 10 kg kanna





NUTRAGRIZ
Kellemes illatú, semleges kémhatású, foszformentes 
tisztítószer,  minden felülethez ajánlható. Alkalmas 
mosogatásra, kézmosásra, és finom anyagok kézi 
mosására is. A növényi alapú tenzidek 95%-a biológiailag 
lebonthatók. Hatóanyag: anionos és amfoter tenzidek, 
bőrkímélő adalék, illatanyag és segédanyagok. 

Kiszerelése: 10 kg kanna

FURNICILIN
Aktív műanyag-, és fóliatisztító, zsír, olaj és szálló korom 
ellen. Környezetbarát, antisztatikus hatású. Kerti 
bútorokhoz (fa anyagú kivételével), medencék minden 
fajtájához, konyhában, fürdőszobában egyaránt jól 
használható. Hatóanyag: tenzidek, védőanyagok, 
illatanyag, 1% alatti lúgtartalommal. 
Kiszerelése: 10 kg kanna

CITROCILIN
Citromsavas tisztítószer környezetbarát anyagokból. Oldja 
a vízkövet, a zsíros és az általános szennyeződéseket. 
Különösen lágy és sósavmentes. Minden saválló felületen 
alkalmazható. Hígítási arány: 1:5-1:40. 
Hatóanyag: izopropanol, citromsav, kvaterner ammónium 
vegyület. 
Kiszerelése: 10 kg kanna

ACISAN
Folyékony fertőtlenítő koncentrátum egészségügyi 
helyiségekhez. Fürdőszoba, WC, konyha, hűtőkamra, 
mosókonyha, zuhanyterem stb. tisztítószere. Jól 
használható vízkő, húgykő és egyéb ásványi eredetű 
foltok ellen. Minden nem savtűrő felülethez, csempére, 
műanyagra, alumíniumra, nemesfémre. Hatóanyag: 
foszforsav, tenzidek, inhibitor.
Kiszerelése: 10 l kanna
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SANIPED
Alkoholtartalmú fertőtlenítőszer, kiválóan használható 
bőrgomba ellen. Kiszerelés: 5 kg-os kanna. 
Hatóanyag: izopropil alkohol.

Kiszerelése: 5 kg kanna

SANISOLAR
Nagy hatékonyságú fertőtlenítőszer szauna, szolárium 
és fitnesz berendezésekhez. Használatra kész hígítású. 
Aldehid- és fenolmentes. 
Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

Kiszerelése: 10 l kanna

SEPTAWIN
Fenyőillattal, aldehidmentes felületi fertőtlenítőszer a 
fürdőtérbeli használatra. Hatásos a papova vírus SV40 
(lábszemölcs), és lábgomba ellen. A 3%-os oldat
1 óra alatt, a 2%-os oldat 4 óra alatt öli meg a kórokozókat.
Hatóanyag: ammónium klorid származék.
Kiszerelése: 5 l kanna

SAUNATOP
Igen hatékony fertőtlenítőszer szolárium padok, szauna 
padok és műanyag felületek számára. Aldehid- és fenol 
mentes, biológiailag lebontható, antisztatikus hatású, 
kellemes illatú.  A fertőtlenítendő felületet be kell fújni, de 
nem szabad lemosni a permetet.  
Hatóanyag: ammónium klorid származék és 
hidrogénperoxid.
Kiszerelése: 10 l kanna



GÖNGYÖLEG
Vegyszeráraink a betétdíjas göngyöleget nem tartalmazzák, a 25 kg-os kannák 
cserekannák, melynek árát a következő szállításkor jóváírjuk.

Fenti vegyszerek vonatkozásában érvényes OTH alkalmazási engedéllyel rendelkezünk, 
engedélyszámaink: OTH 3926-2/2008, OTH 3926-7/2008, OTH 3926-6/2008, OTH 536-8/2009. 
Az engedélyeket és az aktuális biztonsági adatlapokat megküldjük.


