
1

MEDENCE
TAVASZI FELKÉSZÍTÉSE

ELLENŐRZŐ LISTA
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AMIRE SZÜKSÉGED LESZ

Algaölő, 

pH szabályozó vegyszerek,
 
Klórozó és pelyhesítő vegyszer,

Tisztító kefék,

Egy barát, aki segít

A medencéd tavasziasításához szükséges vegyszerek, eszközök
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Takarítsd le a medence takarót a téli 
szennyeződésektől, levelektől. 

A takarón összegyűlt víz elszívásához használhatsz 
búvárszivattyút.

A levelek eltávolításához a leszedő zsák a legjobb 
eszköz. Ehhez a munkához két ember szükséges.

A takaróról (eltávolítás után) locsolócsővel, magas 
nyomású mosóval el kell távolítanod a megmaradt 
szennyeződéseket, majd RANDPERFECT-tel és egy 
kefével alaposan takarítsd le.

Száradás után már el is teheted a medence takarót.

MIELŐTT ELKEZDNÉD
Készen állsz a medence kinyitására? Ezt tedd először:

https://aqualing.hu/termek/280-randperfect-1l-lugos-vizvonaltisztito?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Randperfekt&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
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A MEDENCE TAVASZIASÍTÁSA
Lássuk a lépéseket:

1. Szereld össze a gépészetet

A gépészeti egység szivattyúját szereld be, 
ügyelve a csatlakozások tömítettségére. Ezután 
a befúvókból a téli dugót távolítsd el, engedj vizet 
a gépészetbe és légtelenítsd a rendszert. Kézi 
üzemeltetéssel kapcsold be a szivattyút, hogy a 
villanymotor jól működik-e.

2. Biztosítsd a medence működését

Távolítsd el a gizmót a szkimmerből és a téliesítő 
dugót a befúvószemekből.

3. Tedd a helyére a kiegészítőket

Tedd a szokásos helyére a létrát és minden további 
kiegészítőt. Ne feledd, a csavarokat érdemes 
megolajoznod, hogy nyár végén ne legyen gondod 
vele.
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4. Takarítsd ki a medencét

Távolítsd el a szennyeződéseket a vízből, taka-
rítsd le a medencefalat. Kapcsold be a gépésze-
tet, a vízfenéken összegyűlt szennyeződést 
medenceporszívóval távolíthatod el. Ha van 
porszívód, tedd a vízbe és hagyd dolgozni.

5. Töltsd fel a medencéd

Permetezd be a medence peremét Pontaqua 
ALGAÖL-lel vagy Pontaqua DEZALGÁ-val, és hagyd 
rászáradni, így is gátolod a későbbi algásodást. Ezek 
után töltsd fel a medence vizét a szokásos szintig.

https://aqualing.hu/termek/204-1-literes-algaolo?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Algaol&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
https://aqualing.hu/termek/206-1-literes-dezalga?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Dezalga&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
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6. Állítsd be a pH-értéket!

Ha a gépészet rendben van, akkor AQUACHECK 
vízelemzővel ellenőrizd a víz kémiai jellemzőit.  
(A medencevíz pH-jának 7,2-7,6 közötti értékűnek 
kell lennie). Amennyiben ellenőrzéskor 7,2 
alatti értéket mérsz,  PLUSZAPH  vegyszerrel 
emeld meg a pH-t, ha 7,6 feletti a pH értéke, 
akkor a  MINUSZAPH  vegyszert használd. 
Ha oxigénes fertőtlenítőt használsz, akkor oxigénes 
vízelemzőre van szükséged.

https://aqualing.hu/termek/301-aquachek-kloros-vizelemzo?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Aquacheck-kloros&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
https://aqualing.hu/termek/191-08-kg-os-ph-novelo?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Pluszaph&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
https://aqualing.hu/termek/189-15-kg-os-ph-csokkento?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Minuszaph&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
https://aqualing.hu/shop.php?szo=aquacheck+oxig%C3%A9nes&utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Aquacheck-oxigenes&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
https://aqualing.hu/shop.php?szo=aquacheck+oxig%C3%A9nes&utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Aquacheck-oxigenes&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
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7. Fertőtleníts!

Amennyiben a medence vize elérte a megfelelő pH 
értéket (nem kell megvárni, mehet minden vegyszer 
egyszerre a vízbe), hozzá kell adnod a vízhez a 
fertőtlenítő szert, azaz be kell állítani a klórszintet 
GYORSAKLÓR-ral.

Aktív oxigénes fertőtlenítők közül az AQUAMAX-ot  
vagy az AQUALUX A-t ajánljuk. Állítsd be a megfelelő 
vegyszerszintet az alábbiak szerint:

• szabad aktív klór 0,6-1,0 mg/l, 

• aktív oxigén esetében 3-8 mg/l

Erősen szennyezett, zöld, algás víz esetén sokkoló 
klórozást alkalmazz! Ilyenkor a szabad klór értéket 
a normál érték minimum háromszorosára, azaz  
3-5 mg/l-re kell emelni.

https://aqualing.hu/termek/9-gyorsaklor-1-kg?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Gyorsaklor&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
https://aqualing.hu/termek/188-5-literes-oxigenes-vizkezelo?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Aquamax&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
https://aqualing.hu/termek/186-aqualux-a-1kg-oxigenes-tabletta?utm_source=white-paper&utm_medium=FB&utm_term=Aqualux-a&utm_campaign=tavasziasitas-katalogus
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8. Utolsó ellenőrzés?

Hagyd a medenceszivattyút működni 24 órát, majd 
minden maradék szennyeződést porszívózz ki a 
medencéből. Vizsgáld meg újra a vizet vízelemzővel. 
Ha minden rendben, és a medence tiszta vize tiszta 
kék, akkor készen áll a fürdőzésre!                                 
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További kérdés esetén írj nekünk:  
info@aqualing.hu
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