בס"ד
הסבר על קו מוצרי  AQUA CLEARוהסבר על השימוש בחומרים

שם החומר ואופן השימוש
Spa Plus

 חומר המעלה את רמת ה  PHבמים רמה נמוכה של  PHבמים גורמת לחומרי החיטוילהיות פחות יעילים וכמו כן גורמת להתפתחות קורוזיה בחלקי מתכת במערכת.

אופן השימוש  :להוסיף  1-2פקקים לפי הצורך עד קבלת תוצאות  PHבטווח 2.2-2.7

Minus

 -Spaחומר המוריד את רמת ה  PHבמים רמה גבוהה של  PHבמים גורמת לחומרי
החיטוי להיות פחות יעילים וכמו כן גורמת להתפתחות אבנית במערכת.

אופן השימוש  :להוסיף לפי הצורך ( במנות של  03מ"ל ) עד קבלת  PHבטווח . 2.2-2.7

Line Clean

חומר המנקה את הצנרת והג'טים במערכת משאריות אורגניות שאריות סבוןוקרומים המתפתחים במערכת .חשוב לפני כל החלפת מים במערכת ספא יש
לנקות את המערכת אחרת כל הלכלוך שהצטבר בצנרת יגיע למים עם ההפעלה הראשונה.

שימוש בספא  :לפני החלפת מים במערכת .להסיר את הפילטר מהמערכת  ,להוסיף חצי בקבוק
להפעיל את המערכת כרבע שעה להמתין  11-03דקות להפעיל שוב כרבע שעה ולרוקן את המים .

שימוש בג'קוזי :פעם בחודשיים לבצע ניקוי צנרת בג'קוזי  :למלא את הג'קוזי להוסיף חצי בקבוק
להפעיל את הג'קוזי למשך כרבע שעה להמתין כשעה להפעיל שוב כרבע שעה ולרוקן את הז'קוזי

Crystal Clear

חומר ייחודי סופח וחלקיקים מהמים והופך אותם לצלולים.במערכות רבות המים נראים "ערפיליים" הדבר נובע בעיקר משומנים
וחלקיקים הנמצאים במים חומר זה מנטרל תופעה זו.

אופן השימוש  :להוסיף  03-03מ"ל חומר למים ולהפעיל את המערכת למשך רבע
שעה כל השומנים שהיו במים ישאבו אל הפילטר ובחלקם יצטברו על קו המים
לנקות את השומנים במטלית ולנקות את הפילטר והמים צלולים ונקיים.

Filter Clean

נוזל לניקוי פילטרים – נוסחה מהפכנית שפותחה במיוחד לפילטרים של מערכות ספא
לניקוי מהיר של הפילטר.

אופן השימוש  :הוציא את הפילטר מהמערכת .לרסס היטב על הפילטר ובין העלים בחומר זה.
להמתין כ  23דקות ולשטוף היטב בזרם חזק של מים .

ScaleX

 חומר ייחודי המונע הצטברות אבנית במערכת  -לשימוש פעם בשבוע.במערכות רבות נראים "חלקיקים" הצפים במים לרוב נובע הדבר מהצטברויות
של אבנית במים חומר זה מנטרל תופעה זו.
אי נטרול השפעות האבנית במערכת יכולה לגרום לפגיעה במערכת בשל הצטברות אבנית
בצנרת  ,על גוף החימום ועל גוף הספא

אופן השימוש  :להוסיף  03-03מ"ל חומר למים פעם בשבוע ולהפעיל את המערכת
למשך  11דקות  .האבנית במים תנוטרל והמים יהיו צלולים ונקיים.

MetalX

חומר המנטרל השפעת מתכות במים מגן על המערכת ותורם לצלילות המים.להוסיף את כל תכולת הבקבוק עם מילוי המים במערכת ולהפעיל סירקולציה של המערכת למשך  11דקות .
נותן פתרון למים ירקרקים/חומים עקב קורוזיה של המתכות במים

Break

 -Foamחומר מוריד קצף .

אופן השימוש  :להוסיף כמות קטנה למים עד להעלמות הקצף במים

- AlgaX

חומר קוטל אצות במי הספא

אופן השימוש  :להוסיף  03-03מ"ל חומר למים פעם בשבוע ולהפעיל את המערכת
למשך  11דקות  .הפעולה תמנע היווצרות אצות במים

 - Aquacilחומר חיטוי חדשני שאינו מבוסס על כלור או ברום
חומר זה מבוסס על חומר חיטוי חדשני חסר ריח  ,נעים לשימוש וידידותי למשתמש .
חומר זה לא משפיע על איזון המים ולא גורם לצריבה בעור או בעניים .
אופן השימוש  :להוסיף במנות של  23-03מ"ל חומר למים עד לקבלת ערכים רצויים במדיד המתאים במקלון הבדיקה

 - Aqua Boostחומר עזר למערכת שמחוטאת באמצעות אקווה-ציל..
יש להוסיף את החומר פעם בשבוע או לאחר שימוש במערכת.

חומר זה עוזר לשמירה על מים צלולים ורמת חיטוי נאותה.

