
Насоки за използване на 
препарати за басейн

Основни параметри на водата в басейна / джакузито
Измервателния тестер Quick Check 4v1 служи за установяване на стойностите на свибодния хлор, pH, общата алкалност и 
стабилността на водата в басейна. Тестовата лента променя своя цвят в зависимост от стойността на измерения параметър. 
След всяка употреба на тестера се уверете, че капачката е на бутилката и е здраво затегната. Това предотвратява разсипване на 
тестовите лентички и запазва качеството им. Лентичките на тестера се съхраняват на хладно и сухо място и не отстранявайте 
влагоабсорбатора. Тази листовка представя основната информация за употребата на препарати в басейна. Таблиците и 
отделните измрени параметри ще Ви помогнат да използвате измерените резултати за правилно третиране на водата.
ВНИМАНИЕ: Бъдете много внимателни при работата с препарати за басейни. Винаги следвайте инструкциите на 
производителя, отбелязани на етикета. Не добавяйте във водата препарати, докато във водата има хора, никога не ги 
смесвайте или добавяйте заедно във водата, не изливайте вода в препаратите. 
С киселините трябва да се работи много внимателно и когато работите с такива препрати носете маска на лицето или 
предпазни очила. Дръжте препаратите на басейн далече от обсега на деца. Никога не съхранявайте киселинни и хлорни 
продукти заедно. Най-добри тестови резултати се постигат при тестване на вода на няколко места в басейна и най-малко два 
пъти седмично. Ние, също така препоръчваме да записвате резултатите от измерванията всеки път.
Забележка: ppm = mg/l
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Обща алкалност
Нивото на общата алкалност измерва количеството алкален вещества (карбонати и бикарбонати) във водата на Вашия басейн. Наличието на елкални 
елементи във водата предотвратява резките промени в pH-то на водата. Важно е да се избегнat промените на рН, кието могат да предизвикат корозия 
и избледняване на материалите, от които е направен басейна. Общата алкалност трябва да се коригира всеки път, преди да се регулира нивото на рН 
и на свободния хлор. Ако общата алкалност е твърде ниска, използвайте препарата Azuro Alkalita Plus, за да я повишите, а ако е прекалено висока, 
използвайте препарата Azuro рН Minus.

Стабилност
Стабилността на водата (циануровата киселина) стабилизира хлора във водата на басейна, като по този начин забавя бързото му освобождаване 
например поради високи температури и слънчевата радиация. В крайна сметка, това намалява консумацията на хлорни препарати. Ниската стабилност 
на водата причинява бързото освобождаване на хлора, когато е горещо и има слънцегреене. Някои мултифункционални таблетки съдържат това 
вещество и по този начин спомогнат за по-бавното освобождаване на хлора. Прекомерните количества цианурова киселина причинява по-ниска 
ефективност на хлора и може да направи водата в басейна мътна с млечен цвят.
Най-широко използваният начин за намаляване на концентрацията на циануровата киселина е подмяната на част от водата в басейна. Чрез подмяна на 
половината от водата в басейна се намалява нивото на цианурова киселина с 50%.

Ако не сте сигурни в избора на подходящия препарат или неговото прилагане, моля свържете се с нашите консултанти. Те ще ви дадат подробна 
информация и с радост ще Ви помогнат в избора.

Стабилизиране или увеличаване на 
съдържанието на циануровата киселина

Обем на водата в 
басейна

5 m3 11 m3 20 m3 29 m3 45 m3

10 46 g 107 g 190 g 290 g 450 g

20 93 g 210 g 381 g 550 g 860 g

30 149 g 328 g 597 g 870 g 1,3 kg

Свободен хлор
Повечето течни тестери измерват само общо хлор, който се състои от свободен и неосвободен хлор. Тест лентите Quick Check 
4v1 измерват само свободния хлор, тъй като той е този, който поддържа водата във Вашия басейн чиста и безопасна. 
Неосвободения хлор е хлор, който е изчерпал своята способност за дезинфекциране. Твърде много неосвободен хлор 
причинява дразнене на очите и типичната миризма на хлор. За да имате чиста вода във Вашия басейн, поддържайте нивото на 
хлор в правилния диапазон, който е от 0,3 до 0,6 ppm за басейни, от 0,5 до 0,8 ppm за топли басейни с температура на водата до 
32 °C и 0.7 - 1 ppm при температура на водата над 32 °С (например джакузита).

Таблица дозиране на хлор в 
басейн

(повишаване с 1 ppm)

Вид на 
препарата

Обем на водата в 
басейна

5 m3 11 m3 20 m3 29 m3 45 m3

Azuro Chlor Shock 8 g 16 g 34 g 47 g 71 g
Azuro Chlor T 

Azuro Chlor Trio
Azuro Multi 5v1

6 g 12 g 22 g 32 g 50 g

Azuro Blue Shot 8 g 16 g 30 g 43 g 67 g

Таблица дозиране на хлор в 
джакузи 

(повишаване с 1 ppm)

Вид на 
препарата

Обем на водата в 
джакузито

1000 l 2000 l

Azuro Chlor Shock 1,8 g 3,6 g

Azuro Chlor T 
Azuro Chlor Trio
Azuro Multi 5v1

5,3 g 10,6 g

Таблица за шоково дозиране 
на хлор в басейн 

(повишаване с 10 ppm)

Вид на 
препарата

Обем на водата в 
басейна

5 m3 11 m3 20 m3 29 m3 45 m3

Azuro Chlor Shock 82 g 180 g 318 g 460 g 710 g

Azuro Blue Shot 75 g 164 g 299 g 430 g 670 g

Вид на 
препарата

Обем на водата в 
джакузито

1000 l 2000 l

Azuro Chlor Shock 19 g 37 g

Azuro Blue Shot 12 g 23 g

Нива на pH
Стойността на рН показва степента на концентрация на киселинни и алкални елементи във вода. Стойността на рН над 7.4 може да доведе до 
млечен цвят на водата (утаяване на калций), намаляване на ефективността на хлорните препрати, хлорна миризма, дразнене на очите и кожата и 
може да причини по-бързо запушване на филтърно устройство. При стойности на рН под 7.0 има опасност от повишаване на риска от корозия на 
металните части на басейна, избледняване на цвета на материалите, от които е направен басейна, както и дразнене на очите и кожата. Преди да 
регулирате стойностите на рН е необходимо да регулирате общата алкалност. За повишаване на pH използвайте препарат Azuro pH Plus, а за 
понижаване на pH, използвайте препрата Azuro pH Minus. Данните в таблиците са информативни и валидни за оптималните параметри на водата.  
Конкретната промяна на pH се влияе от алкалността на водата (при висока алкалност или твърдост промените в pH на водата са по-слаби), така че 
ако промяната на pH е била по-малка от очакваната, добавете още от препрата и измерете стойностите на pH отново. 

Повишаване на нивото на pH
с препарата Azuro pH Plus

(ако нивото на pH е по-ниско от 7,0)

Ниво на 

pH

Обем на водата в 
басейна

5 m3 11 m3 20 m3 29 m3 45 m3

6,8-7,0 28 g 65 g 120 g 170 g 270 g

6,5-6,7 47 g 98 g 180 g 270 g 430 g

< 6,5 56 g 131 g 240 g 350 g 520 g

Понижаване на нивото на pH
с препарата Azuro pH Minus 

(ако нивото на pH е по-високо от 7,4)

Ниво на  
pH

Обем на водата в 
басейна

5 m3 11 m3 20 m3 29 m3 45 m3

7,4-7,7 75 g 181 g 310 g 460 g 710 g

7,8-8,2 112 g 263 g 480 g 710 g 1,0 kg

> 8,2 187 g 440 g 800 g 1,1 kg 1,8 kg

Повишаване на алкалността с 
препарата Azuro Alkalita Plus

Обем на водата в 
басейна

5 m3 11 m3 20 m3 29 m3 45 m3

10 82 g 197 g 358 g 520 g 800 g

20 178 g 394 g 737 g 1,0 kg 1,7 kg

50 447 g 984 g 1,8 kg 2,6 kg 4,0 kg

Понижаване на алкалността с 
препарата Azuro pH Minus

Обем на водата в 
басейна

5 m3 11 m3 20 m3 29 m3 45 m3

10 93 g 209 g 358 g 520 g 800 g

20 187 g 394 g 717 g 1,0 kg 1,6 kg

50 475 g 1,0 kg 1,9 kg 2,8 kg 4,3 kg
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Преди използване на хлорни препарати се уверете, че рН и общата алкалност е са рамките на нормалния обхват. Ако концентрацията на свободен 
хлор е твърде ниска (по-малко от 0,3 ppm), добавете хлор (виж таблицата по-долу). Ако използвате таблетирани продукти с бавно разтваряне, 
добавете таблетките съгласно информацията върху етикетa на препаратa  никога не пускайте таблетките директно в басейна!

Таблица за шоково дозиране 
на хлор в джакузи
(повишаване с 10 ppm)

Повишаване
на общата
алкалност

в ppm

Понижаване
на общата
алкалност

в ppm

Увеличаване 
на циануровата 
киселинав ppm

15 s

BG

Три лесни стъпки 

Упътване: 
1. Потопете тест-лентата във водата и я извадете веднага.
2. Задръжте тест-лентата хоризонтално в продължение на 15 секунди (не се разклащайте, за да отстраните излишната вода от лентата).
3. Сравнете цвета на отделенията за свободен хлор, pH, бща алкалност и стабилност (в този ред) с цветната теблица на етикета.

За най-точни резултати на теста за циануровата киселина, pH трябва да бъде в границите 7.0-7.4, а общата алкалност трябва да бъде 120 ppm или под 

тази стойност. 

ВАЖНО: Дръжте капачката добре затворена между използванията. Съхранявайте на стайна температура. Използвайте до крайния срок на 

годност, посочен на капачката.
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