Ghid pentru tratarea apei
Ghidul complet de întreţinere a piscinei
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1 Apa din piscină
Înotul este o formă grozavă de antrenament şi oferă multă distracţie
familiei şi prietenilor. Păstraţi-o astfel prin tratarea apei în mod regulat.
Sperăm că acest ghid de îngrijire a piscinei Champion vă va furniza sfaturi şi trucuri
simple pentru tratarea apei din piscina dvs. Distribuitorul Champion de substanţe
chimice de piscină sau societatea de întreţinere a piscinei vă poate acorda
asistenţă şi sfaturi despre întreţinerea piscinei dvs. pe toată perioada anului.

Apă din sursă

Ploaie / Vânt

Utilizatorii piscinei

t

t
t

t

t
t
t

Metale
t Fier
t Cupru
t Mangan
Metale
Calciu
Fosfaţi

t
t

Azot
Resturi organice
t Frunze
t Gândaci
Murdărie
Alge

t
t
t

Transpiraţie şi urină
(amoniac)
Cosmetice
Ulei bronzant
Fixativ de păr
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Sănătate şi Siguranţă
Păstrarea şi manipularea substanţelor chimice
Cu toate că multe substanţe chimice pentru piscine pot purta etichete atrăgătoare
pe partea din faţă a sticlei, esenţial este ca dvs. să citiţi şi să înţelegeţi informaţiile
de pe partea din spate a sticlei.

Aceste informaţii se referă la riscurile pentru
sănătate şi siguranţă aferente utilizării şi
manipulării produsului şi la valorile recomandate
ale dozelor de tratament.
Separaţi o zonă în garajul sau atelierul dvs. în care
să păstraţi produsele pentru piscină, departe
de produsele casnice, pentru a evita orice
contaminare dacă sticla sau recipientul se scurge
sau se sparge. Zona de păstrare ar trebui să fie
curată, uscată, bine ventilată, sigură, inaccesibilă
copiilor. Substanţele chimice nu trebuie păstrate
decât în recipientul lor original.

Acizi
Granule de Clor Stabilizat Champion
Tablete Mari de Clor Champion
Tablete Mici de Clor Champion
Agent reducător pH Champion

Sfat: Cereţi ajutorul specialistului dacă aveţi
produse neidentificate sau fără etichetă.
Este posibil să fi decis să vă trataţi apa din piscină
cu clor, dar clorul este disponibil în forme diferite
şi amestecarea acestor produse poate fi
catastrofală. În tabelul de mai jos este prezentată
o listă a celor mai folosite produse de către
proprietarii de piscine, inclusiv clor şi substanţe
chimice de echilibru hidric, listă care ar trebui să
reprezinte un ghid util:

Alcalii
Agent de creştere a pH-ului Champion
Agent de creştere a alcalinităţii Champion
Granule de clor de atac Champion
Atac lichid Champion
Hipoclorit de sodiu

Avertizare:
Nu amestecaţi niciodată substanţele chimice,
cu atât mai puţin acizii cu alcalinii pentru că
poate fi periculos. Când diluaţi un produs în apă,
adăugaţi întotdeauna substanţa chimică în apă
şi niciodată invers.
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Înţelegerea piscinei dumneavoastră
Filtrare
Calitatea apei din piscină depinde de dvs. în mare măsură şi este ajutată de
sistemul de filtrare instalat în piscina dumneavoastră
Filtrarea piscinei:

Utilizarea corectă a pompei, supapelor şi a
filtrelor ar trebui să vă permită să reduceţi
cheltuielile de întreţinere.
Filtru: Majoritatea piscinelor de familie sunt
prevăzute cu filtre de nisip, şi doar câteva mici
continuă să folosească filtre cu cartuş. Apa din
piscină intră prin vârful filtrului, curge prin patul
de nisip şi iese prin partea de jos a supapei cu
mai multe guri. De reţinut că patul de nisip
trebuie schimbat periodic pentru a evita
înfundarea în exces. Dealerul Champion de piscine
vă va putea da sfaturi suplimentare.
Pompă: Aceasta este de fapt motorul care dirijează
apa prin sistemul de filtrare. Este important să vă
asiguraţi că este dimensionat în funcţie de volumul
de apă din piscină. O dimensiune greşită poate
conduce la probleme de limpezire a piscinei.
Supapă cu mai multe căi: Această supapă dirijează
fluxul de apă prin filtru şi este reglată pentru a crea
un proces de spălare inversă.

Sfat: Nu rotiţi niciodată mânerul de pe supapa
cu mai multe căi când pompa funcţionează
pentru că supapa s-ar putea defecta.
Spălare inversă: Murdăria se va acumula în timp
pe patul filtrului. Prin spălare inversă, veţi inversa
filtrul de apă astfel încât resturile de pe patul
filtrului să fie eliminate. Această procedură
se face de regulă o dată pe săptămână în
perioadele ocupate.

Sfat: Nu fiţi tentat să spălaţi invers
prea des pentru că va împiedica nisipul
să-şi facă acţiunea.
Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie un set de test.
Ar trebui să obţineţi un set de test pe care să-l
puteţi folosi cu uşurinţă. Există 3 opţiuni principale
pe care le puteţi lua în considerare:
Benzi de test: Sunt relativ ieftine şi uşor de utilizat
şi dirijează repede clorul şi nivelul pH-ului
din piscină.
Comparator: Acesta este un set mult mai precis
decât benzile de test şi este prevăzut cu tablete de
reactivi DPD pentru a determina rezultatele.
Fotometru (Test de piscină 3): Fotometrul este
un set foarte precis care are la bază o tehnologie
digitală actualizată.
Principalele 2 funcţii pe care aceste seturi de test
le au sunt măsurarea conţinutului de clor/brom şi
a nivelului de pH din piscina dvs. Valorile clorului
sunt în general exprimate în părţi la milion (ppm)
iar pH-ul este exprimat pe o scară de la 0 la 14,
cu nivelul ideal de 7.2.
Un test suplimentar pe care este posibil să doriţi
să-l luaţi în considerare, în funcţie de tipul apei
alimentate, este testul de Numărare a Picăturilor
pentru nivelul de calciu şi alcalinitate, pe care
trebuie să-l determinaţi pentru ca apa din piscină
să fie la echilibru. Vom aborda ulterior acest
subiect în detaliu. Acest set de test se vinde
în general la sticlă şi veţi avea nevoie de un
tub-mostră şi de reactivi tip tabletă pentru
testul DPD.
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Cunoştinţe fundamentale despre tratarea apei din piscină
Clorul continuă să fie un dezinfectant preferat de marea majoritate a proprietarilor de piscine.
Este un mijloc verificat şi testat de dezinfectare, care se foloseşte în mod eficient de sute de ani.
Clorul este utilizat pentru tratarea apei din piscină în formă lichidă (hipoclorit de sodiu), sub formă de granule
(hipoclorit de calciu sau granule de clor stabilizat) sau sub formă de tablete (tablete de clor mari şi mici).

Trebuie să existe suficient clor liber şi disponibil ca
reziduu, gata să distrugă bacteriile şi substanţele
poluante care ajung în mod constant în apa din
piscină. Este bine ca într-o piscină bine întreţinută
să existe un nivel de cel puţin 2 mg de clor la litrul
de apă. Nivelul de clor se măsoară fie în miligrame
la litru (mg/l) fie în părţi la milion (ppm).
Ambele măsurători sunt identice.
Uneori puteţi considera necesar să aplicaţi apei din
piscină un tratament de atac mai ales după o utilizare
intensă sau după o ploaie torenţială bruscă.
Tratament de atac: Pentru a mări rapid nivelul
de clor, puteţi folosi clor sau un produs pe bază
de clor cum este Oxidantul Champion. Avantajul
oxidantului Champion este că perioada de neutilzare
a piscinei este minimă, putând să o folosiţi din nou
într-un sfert de oră de la dozare.

Sistemele cu ozon şi ultraviolete vor ajuta clorul
să acţioneze în piscina dvs. dar nu vor acţiona ca
un înlocuitor al dezinfectantului remanent.
Tipurile de dezinfectante menţionate anterior
sunt disponibile în gama de produse Champion.
Uneori substanţa folosită frecvent depinde doar
de preferinţele personale.

Produs

Ambalare

Caracteristici

Champion Liquid Shock
(Atac Lichid Champion)
(hipoclorit de sodiu)

2 x 5L Lichid de atac
pachete
10L
20L

t
t
t
t

Granule de Clor de Atac
Champion Chlorine Shock
(hipoclorit de calciu)

2kg
5kg
25kg

Granule de Clor stabilizat 55%
(dicloro-izocianurat dihidrat
de sodiu)

1kg
2kg
5kg
25kg

Granule de Clor Multifuncţional
Champion

5kg

(Dicloroizocianurat dihidrat de sodiu)

Tablete de clor Champion
(mari sau mici)
(acid triclorizocianuric)

2kg
5kg
10kg
25kg

Tablete de Clor Multifuncţional
Champion

2kg
5kg
10kg
25kg

Tablete de Brom Champion
(1-Brom-3-clor-5,5dimetilhidantion)

1kg
5kg

Oxidant Champion
(monopersulfat de potasiu)

1kg
5kg

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Hipoclorit de
sodiu

Granule de Clor
de atac
Champion

Granule de
Clor
Stabilizat
Champion

Champion
Chlorine
Tablete

Doză
atac

Doză
atac

Doză
normală

Doză
normală

Doză
normală

1.8L pt 180mls pt 160g pt 40g pt
a obţine a obţine
a obţine a obţine
5ppm
1-3ppm
5ppm
1-3ppm

40g pt
a obţine
1-3ppm

pt 100g pt
a obţine
1-3ppm

10,000 galoane 3.5L pt 350mls pt 320g pt 80g pt
sau 45,000 litrI
a obţine
a obţine a obţine a obţine
(45m3 )
5ppm
1-3ppm
5ppm
1-3ppm

80g pt
a obţine
1-3ppm

200g pt
a obţine
1-3ppm

20,000 galoane 7L pt
700mls pt 650g pt 160g pt
90,000 litri
a obţine a obţine a obţine a obţine
(90m 3)
5ppm
1-3ppm
5ppm
1-3ppm

160g pt
a obţine
1-3ppm

400g pt
a obţine
1-3ppm

Capacitate

Acţiune rapidă
Ideal pentru doza de atac
Nu necesită diluat
Pachetul de Atac Lichid conţine
pâlnie pentru a evita stropirea
Conţinut mare de clor
Conţine mai puţine derivate decât
alte produse pe bază de clor
Conţine un stabilizator aşa că este
ideal pentru utilizare exterioară
Dezinfectant convenabil

Conţine un stabilizator. Ideal
pentru utilizare exterioară
Conţine şi un algicid şi Floculant,
produs 3-în-1 uşor de folosit
Formă de tabletă, dozat prin
dozator sau prin distribuitor
plutitor. Ideal pentru perioada
în care piscina nu este folosită.
Se dizolvă uşor
Formă de tabletă, dozată prin
dozator sau distribuitor plutitor
Ideal pentru perioada în care
piscina nu este folosită.
Tabletă 3-în-1 uşor de folosit,
conţine un algicid
Considerate de unii mai puţin
iritante decât clorul
În general, mult mai potrivit pentru
băile spa decât pentru piscine
Mai puţin afectat de fluctuaţia
pH-ului decât clorul.
Nu este bazat pe clor.
Acţionează ca un tratament
de atac foarte eficient.
Puteţi folosi din nou piscina după
15 minute de la aplicare.
Folosiţi împreună cu un
dezinfectant pe bază de clor
pentru dezinfecţia regulată.

5000 galoane
sau 23,000
litri (23m3 )

Doză
normală
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Echilibru hidric
Este foarte important să vă asiguraţi că apa în care veţi face
baie este bine echilibrată, cel mai evident factor fiind pH-ul
apei. pH-ul este prescurtarea de la indicele de putere a
concentraţiei ionilor de hidroniu şi este, de fapt, o măsură a
acidităţii şi alcalinităţii unei soluţii. Se măsoară pe scară

logaritmică de la 1 la 14 pe scara de pH valoarea 7 indicând
o soluţie neutră. O mică ajustare a pH-ului poate reprezenta o
diferenţă foarte mare de dezinfectantului de piscină, astfel că
este important să măsuraţi periodic pH-ul şi să ajustaţi
corespunzător echilibrul apei.

Scala pH

·OTDIFNBEFNBJKPTFTUFEFNPOTUSBUFGFDUVMVOVJOJWFMNBSF
ǵJBMVOVJOJWFMNJDEFQ)BTVQSBDBMJUǊǹJJBQFJ EBDǊBQBOVFTUF
FDIJMJCSBUǊDPSFDU DBV[ÉOEVOEJTDPOGPSUǵJJSJUBSFBQJFMJJQFSTPBOFJ
DBSFGBDFCBJF

1

2

3

4

5
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11 12
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14

ALCALIN

Q)VMEFFTUFEFPSJNBJQVUFSOJDEFDÉUQ)VMEF
Q)VMEFFTUFEFPSJNBJQVUFSOJDEFDÉUQ)VMEF
 = 'PBSUFBDJE
 = NeVtSV
4 = 'PBSUFBMDBMJO
/JWFMVMJEFBMBMQ)VMVJQFOUSVCBJFFTUFDFMQVǹJONBJNBSF
EFDÉUQ)VMOFVUSV BEJDǊ
6SNǊUPBSFMFQSPEVTFQPUöGPMPTJUFQFOUSVSFHMBSFBQ)VMVJ
1SPCMFNǊWJ[BUǊ

1SPEVT

%JNQBDIFU
EJTQPOJCJMF

Creştere pH

Substanţă de
creştere a
pH-ului
Champion

1kg
2kg
5kg
25kg

Substanţă de
reducere a
pH-ului
Champion

1kg
2kg
7kg
25kg

Acid clorhidric

525-

Reducere pH

"QMJDBSF
t"NFTUFDBǹJQSPEVTVMÔOUSPHǊMFBUǊEFBQǊǵJJOUSPEVDFǹJM
lângă supapele de admisie.
t7FSJöDBǹJEJOOPVOJWFMVMQ)VMVJGPMPTJOEVOTFU
de test corespunzător.
t-ǊTBǹJQSPEVTVMTǊTFTUBCJMJ[F[FÔOQJTDJOǊDFMQVǹJO
30 minute înainte de a face baie.
(În afară de confortul băii, controlul pH-ului este foarte
important şi pentru a asigura eficienţa substanţelor chimice.)

Simptom
Peste 8.0, ochii
vor ustura de la
apă. Pielea
poate fi afectată.
Apa are gust de
săpun.
7FSEF UVMCVSF
fără luciu.

Algoritm pH
6
5
4
3





Tratament
%JMVBǹJDVBQǊ
proaspătă sau cu
5SBUBNFOUEFBUBD
cu acid.
7FSJöDBǹJFDIJQBNFOUVM
de dozare.
Adăugaţi mai mult
acid pentru a
reduce pH-ul la 7.4

În timp ce clorul şi pH-ul sunt principalele
elemente de care aveţi nevoie pentru a vă
îngriji piscina, menţinerea echilibrului hidric
corect este la fel de importantă pentru că
ignorarea acestui factor poate conduce la
corodarea echipamentului, iritarea pielii şi
utilizarea excesivă a dezinfectanţilor.
În harta de mai jos este indicat tipul sursei
de apă furnizată în toată Marea Britanie.
Cu toate că aceasta poate varia uneori de
la un furnizor local la altul, ar trebui să ofere
o imagine generală asupra tipului de apă
comun care se găseşte în zona dvs.
Este bine să verificaţi apa de alimentare
EJODÉOEÔODÉOE%FBMFSVM$IBNQJPOWǊ
poate da sfaturi despre tipurile de apă locală.


Clor folosit cel
mai eficient.



Condiţii ideale
pentru înot.
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Clorul nu mai
este folosit
eficient.
Apă verde,
ochi usturători.
Clorul miroase.
Pielea poate
fi afectată.

6
4
3



6
6
6
66

Nu este necesară
nicio măsură, dar
trebuie făcute teste
pentru a păstra
intervalul ideal
al pH-ului.
7FSJöDBǹJDMPSVMEP[BU
sau reduceţi
fluxul de acid.
%P[ǊEFBUBD
cu alcalini.
Sub 6.9 diluaţi cu
apă proaspătă.

Apă dedurizată
Apă moderat
dedurizată
Apă uşor dură
Apă moderat dură
Apă foarte dură

Alţi factori în Echilibrul Hidric
Alcalinitate totală: Aceasta este o măsură a
nivelului de carbonaţi din apă. Într-o zonă cu
alcalinitate scăzută, este foarte important ca acest
nivel să fie corect.
t"MDBMJOJUBUFBBQFJBDǹJPOFB[ǊDBVOUBNQPO
pentru pH.
t6OOJWFMBDDFQUBCJMEFBMDBMJOJUBUFBBQFJEJO
piscina dvs. este 80-120ppm.
t%BDǊOJWFMVMBMDBMJOJUǊǹJJDSFǵUFQSFBNVMUBSQVUFB
determina formarea calcarului în piscina dvs.

t%BDǊOJWFMVMBMDBMJOJUǊǹJJTDBEFQSFBNVMU 
BSQVUFBEFUFSNJOBCMPDBSFBTBVPTDJMBSFB
Q)VMVJ DFFBDFÔOHSFVOFB[ǊDPOUSPMVMQ)VMVJ
"SQVUFBÔODFQFDPSPEBSFBFDIJQBNFOUVMVJ
t&TUFVUJMTǊÔOǹFMFHFǹJUJQVMEFBQǊEFTVSTǊ
EJO[POBEWT
Sfat: Nu confundaţi formarea calcarului cu
nivelele mari de calciu. Este foarte probabil
să se datoreze alcalinităţii ridicate.

1SPCMFNǊWJ[BUǊ

1SPEVTǵJBQMJDBSF

%JNQBDIFUEJTQPOJCJMF

Reduceţi nivelul alcalinităţii:

Substanţă de reducere a pH-ului
$IBNQJPO%J[PMWBǹJLHEF
produs într-o găleată, răsturnaţi
găleata şi introduceţi-o într-o zonă
stabilă de apă, de preferat la
capătul adânc al piscinei.

1kg
2kg
7kg
25kg

Măriţi nivelul alcalinităţii

Substanţă de creştere a alcalinităţii
Champion: amestecaţi într-o
găleată cu apă şi introduceţi
lângă supapele de admisie
ale piscinei.

1kg
5kg
25kg

%VSJUBUFBDBMDJVMVJ Aceasta este o măsură a calciului
EJ[PMWBUÔOBQBEJOQJTDJOǊ%VSJUBUFBFTUFGPBSUF
importantă pentru piscinele din beton. Nivelul de
calciu din piscină ar trebui să fie mai mare de 200ppm.

Sfat:%BDǊOJWFMVMEFDBMDJVEJOBQBEJO
piscină este mai mare decât apa din sursă
vă veţi confrunta cu probleme legate de
tencuială. Aveţi grijă!

1SPCMFNǊWJ[BUǊ

1SPEVTǵJBQMJDBSF

%JNQBDIFUEJTQPOJCJMF

Măriţi nivelul de duritate a apei

Întăritor de apă Champion

5kg
25kg

$BOUJUBUFUPUBMǊEFTPMJEFEJ[PMWBUF 5%4  aceasta este
o măsură a cantităţii de materiale solide dizolvate în
apa din piscină şi include duritatea, alcalinitatea, clorurile,
bromul, acidul cianuric, sulfaţii şi toate tipurile
de compuşi organici.

t"DVNVMBSFB5%4VSJMPSFTUFJOFWJUBCJMǊQFOUSVDǊ
de fiecare dată când introduceţi substanţe chimice
în piscină măriţi DBOUJUBUFBEF5%4
t-BOJWFMFNJDJ DBOUJUBUFBEF5%4OVFTUFPQSPCMFNǊ
%FGBQU PBOVNJUǊDBOUJUBUFEF5%4FTUFOFDFTBSǊ
pentru echilibrul apei.
t-BOJWFMFNBSJ DBOUJUBUFBEF5%4QPBUFQSPWPDB
corodarea echipamentului şi iritarea ochilor şi a pielii.
t"SUSFCVJTǊSFBMJ[BǹJTQǊMBSFBJOWFSTǊÔONPESFHVMBU
QFOUSVBNFOǹJOFDBOUJUBUFBEF5%4MBOJWFMTDǊ[VU
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Limpezirea apei
Cu toate că sistemul de filtrare al piscinei dvs. va elimina
particulele din apă, unele sunt prea fine pentru a fi filtrate şi,
în această situaţie, filtrul trebuie ajutat. Aici intervin agenţii
de limpezire şi recomandăm cu insistenţă utilizarea regulată
a unui agent de limpezire pentru a menţine o apă curată
şi sănătoasă pentru baie.

Sunt disponibili următorii agenţi de limpezire:

Produs
Luciu Piscină Champion
Agent limpezire Champion

Tipuri de
pachet. disp.
1L
2L
5L

Dacă constataţi că apa din piscina dvs.
îşi pierde luciul şi capătă un aspect
tulbure sau întunecos, iată câteva măsuri
simple pe care le puteţi lua:
1: Apa din piscina dvs. conţine suficient
clor? Dacă nu, aplicaţi doza de atac
sau oxidaţi în mod corespunzător.
2: Verificaţi pH-ul apei şi reglaţi-l la 7.2.
3: Măriţi durata de funcţionare a filtrului.
Dacă aţi efectuate aceste 3 verificări
şi aţi reglat corect şi apa din piscina dvs.
este încă tulbure, este posibil ca filtrul
să necesite ajutat.

Adăugarea unui agent de limpezire în apa
din piscina dvs. funcţionează conform
unui proces cunoscut sub numele de
floculare, în care agentul de limpezire
coagulează bacteriile fine din apă în
grupuri mai mari care pot fi prinse şi
ţinute în filtru, asigurând astfel că nu
vor mai pătrunde înapoi în apa din piscină
(şi nu vor mai face apa tulbure şi murdară).
Sfat: Vârsta nisipului de filtrare din
piscina dvs. poate fi un factor.
Acesta ar trebui schimbat periodic.
Contactaţi inginerul local şi
specializat în piscine pentru sfaturi.

Tablete floculare Filtru
Champion

750gm

Granule floculante
Champion

5kg
25kg

Caracteristici

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Floculant organic
Uşor de aplicat
Nu conţine aluminiu
Disponibil în sticlă gradată,
uşor de măsurat

Pe bază de sulfat de aluminiu
Formează o barieră deasupra
sistemului de filtrare
Uşor de măsurat sub formă
de tabletă

Pe bază de sulfat de aluminiu
Produs cu cost scăzut
Poate fi folosit pentru a flocula
total apa din piscină
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Tratarea algelor din apă
Calitatea apei din piscina dvs. depinde în mare măsură de dvs. şi este ajutată
de sistemul de filtrare instalat în piscina dvs.
De ce se înverzeşte uneori apa din piscină?
În esenţă, este din cauza că piscinele exterioare
sunt expuse elementelor atmosferice care includ
ploile torenţiale şi vânturile puternice, care
determină împrăştierea reziduurilor şi a
contaminanţilor.

Cum o remediem?
t"QMJDBǹJEP[BEFBUBDTBVPYJEBǹJǵJNFOǹJOFǹJ
nivelul de clor liber la 1-3 ppm.
t-ǊTBǹJöMUSVMTǊGVODǹJPOF[FPSFǵJFGFDUVBǹJ
spălarea inversă.
t1FSJBǹJQFSFǹJJǵJQBSEPTFBMBQJTDJOFJ
t&MJNJOBǹJSFTUVSJMF
Dacă observaţi o tulburare reziduală, introduceţi
în apă agent de limpezire.
În cele din urmă, adăugaţi algicidul dvs. preferat
în apă pentru a ajuta la prevenirea repetării
problemei.

Uneori puteţi observa o peliculă de alege
în piscina dvs. sau puteţi găsi chiar noroi,
care apare de regulă sub forma unor fulgi
mici în apă. Deseori pereţii şi pardoseala
piscinei vor fi graşi sau cu mâzgă.
The following Clari ers are available:

Produs
Algicid Champion
(Super rezistenţă)

Dim. pachet
disponibile
1L
2L
5L

Algicid durată lungă Champion

2L

Champion Winterclear

5L

Caracteristici

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

&öDJFOU USBUBNFOUOPSNBM
Produs foarte concentrat
Nu conţine cupru
Poate fi dozat săptămânal
Potrivit pentru o gamă largă
de alge
Conţine cupru
Ar trebui să vă menţină
piscina lipsită de alge 3-6 luni
Nu conţine cupru
Ar trebui să vă menţină
piscina lipsită de alge 3-6 luni
Conţine un blocant care
previne formarea calcarului.

Sfat: Consultaţi dealerul de piscină cu
privire la întreţinerea echipamentului
pe timp de iarnă pentru a preveni
defectarea pompei în perioada de îngheţ.
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Ghidul de Rezolvare a Problemelor
Mai jos veţi găsi un ghid simplu de rezolvare a problemelor, care ar trebui să vă fie util
când vă confruntaţi cu probleme zilnice:
Produs

Cauză posibilă

Miros de clor

Prea puţin clor

Apă tulbure

Pereţi sau pardoseală
graşi ori cleioşi

pH dificil de controlat

t
t

De regulă, o eflorescenţă de alge

t
t

Poate fi o indicaţie de fier

t
t

Filtrare precară sau inadecvată

t

Prea mult clor
Piscină verde

Caracteristici

Lipsă de clor

Apă foarte dură sau foarte dedurizată

t
t
t
t
t
t

Ochi usturători

pH prea mare sau prea mic

t

Testaţi şi reglaţi la 1-3ppm.
Luaţi în considerare aplicarea dozei de atac cu
Atac Lichid Champion sau Granule de Atac Champion.
Diluaţi piscina cu apă proaspătă.
Aplicaţi doza de atac cu clor (Atac Lichid Champion
sau Granule de Atac Champion) şi adăugaţi
Alcegid Champion.
Încercaţi să măriţi timpul de filtrare pentru o perioadă.
Solicitaţi magazinului local de piscine să efectueze
un test.
Curăţaţi filtrul cu Substanţă de curăţare a cartuşului
Champion sau cu Champion Filter White. Folosiţi
Champion Pool Sparkle sau Granule Floculante
Champion pentru a limpezi apa.
Măriţi timpul de filtrare.
Periaţi pereţii şi pardoseala.
Măriţi nivelul de clor.
Luaţi în considerare aplicarea dozei de atac.
Verificaţi alcalinitatea apei şi consideraţi
echilibrarea apei.
Cereţi sfaturi de la magazinul local de piscine
cu privire la această procedură.
Testaţi nivelul pH-ului cu un set de test potrivit
şi reglat în mod corespunzător folosind o substanţă
Champion de creştere sau reducere a pH-ului.
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Gama de produse de specialitate şi curăţenie
În afară de gama principală de produse mai există câteva produse specializate în gama Champion
care sunt potrivite pentru curăţarea zonei din jurul piscinei şi îndepărtarea petelor profunde.

Produs
Champion Tile & Liner Cleaner
(Substanţă de curăţare a
gresiei şi a stratului de
protecţie Champion)

Di. pachet
dsponibie
2L
5L

Remedii pentru apa din piscină:
Caracteristici

t
t
t

Champion Scumline Cleaner
(Substanţă de curăţare
a depunerilor Champion)

500mls

t
t
t
t

Champion Polish & Spa Cover
Cleaner (Substanţă de curăţare
a covorului de spa şi de lustruire
Champion)

Champion Liquid Shock
(Atac Lichid Champion)

500mls

t
t
5L

Produs pe bază de acid
Potrivit pentru îndepărtarea
calcarului acumulat în jurul
piscinei sau pe gresie
Poate fi aplicat cu buretele
Se vinde într-un flacon cu
pulverizator pentru o aplicare
uşoară
Nu dăunează mediului
înconjurător, produs
de curăţare fără solvent.
Foarte eficient în eliminarea
uleiului şi a grăsimii
Se vinde într-un flacon cu
pulverizator pentru o aplicare
uşoară
Produs ideal pentru lustruirea
piscinelor din acril sau a
spa-urilor sau a mobilei albe
de grădină din plastic.
Hipoclorit de sodiu într-o sticlă
de dozare uşor de folosit, cu
duză pentru aplicare
fără stropire

Produs
Champion Chlorine Stabiliser
(Stabilizator de clor
Champion)

Dim. pachet
disponibile
4kg

Caracteristici

t

t

Champion Chlorine Reducer
(Substanţă de reducere clor
Champion)

5kg

t

Ar trebui adăugat în piscinele
exterioare pentru a reduce
pierderea de clor din cauza
soarelui, dacă nu se folosesc
Granule de Clor Champion
(cu stabilizator încorporat)
Nivelul de acid cianuric din
piscinele exterioare nu trebuie
să depăşească 50 ppm
Dacă credeţi că aţi aplicat o doză
excesivă de clor în piscină, acest
produs poate fi folosit pentru
a reduce cantitatea de clor.

10 Cum se testează apa din piscină
·ODBQJUPMVM OFBNSFGFSJUMBOFDFTJUBUFBEFBUFTUBQFSJPEJDBQB
EJOQJTDJOBEWTǵJEFBPEPUBDVVOTFUEFUFTUDPSFTQVO[ǊUPS
ǵJBNFWJEFOǹJBUPQǹJVOJMFQFDBSFMFBWFǹJMBEJTQP[JǹJF
.BJNVMUFTGBUVSJEFTQSFVUJMJ[BSFBFDIJQBNFOUVMVJEFUFTUBSUSFCVJ
TǊHǊTJǹJÔOJOTUSVDǹJVOJMFTFUVMVJ EBSJOGPSNBǹJJMFEFNBJKPTBSUSFCVJ
TǊWǊPGFSFTGBUVSJǵJTVHFTUJJVUJMF
Benzi de testare

Set comparator

Set fotometru

&TUFGPBSUFJNQPSUBOUTǊUFTUBǹJBQB
EJOQJTDJOBEWTÔOBJOUFEFVUJMJ[BSF
ǵJ DVUPBUFDǊOVTVOUJEFBMF CFO[JMF
EFUFTUBSFSFQSF[JOUǊPTPMVǹJFTJNQMǊ
EFUFTUBSFBQBSBNFUSJDIFJF
t$MPS#SPN
tQ)
t"MDBMJOJUBUF

Acest set testează următorii parametri:
t$MPS
tQ)

'PUPNFUSVM1PPMUFTUPGFSǊVUJMJ[BUPSVMVJ
PWBMPBSFEJHJUBMǊǵJEFDJ SFQSF[JOUǊ
VONJKMPDNVMUNBJQSFDJTEFUFTUBSF
BBQFJEJOQJTDJOǊ6SNǊUPSJJQBSBNFUSJ
QPUöNǊTVSBǹJDV1PPMUFTU
t$MPS
tQ)
t"DJEDJBOVSJD

6SNBǹJJOTUSVDǹJVOJMFEFQFWFSTPVM
TUJDMFJCFO[JMPSEFUFTUBSFǵJWFSJöDBǹJ
SF[VMUBUFMFÔOHSBöDVMEFDVMPSJEFQFTUJDMǊ
4GBU%BDǊGBDFǹJFGPSUVSJQFOUSVBPCǹJOF
PBOVNJUǊWBMPBSFBDMPSVMVJFTUFQPTJCJM
DBOJWFMVMEFDMPSEJOQJTDJOBEWTTǊöF
BUÉUEFNBSFÔODÉUÔOǊMCFǵUFCBOEBEF
UFTUBSFEFDMPS5FTUBǹJEJOOPVBQB
GPMPTJOEPNPTUSǊEJMVBUǊǵJEVCMBǹJ
WBMPBSFBDJUJUǊ
&TUFCJOFTǊUFTUBǹJÔOUPUEFBVOBBQBÔO
BDFMBǵJMPDBMQJTDJOFJEFöFDBSFEBUǊ
&TUFEFBTFNFOFBSFDPNBOEBUTǊ
ÔOSFHJTUSBǹJWBMPSJMFNǊTVSBUFQFSJPEJD
QFOUSVBPCTFSWBFWPMVǹJB

Aplicare:
t4DVGVOEBǹJ$PNQBSBUPSVM
ÔOBQBEJOQJTDJOǊMBPBEÉODJNFEF
BQSPYJNBUJWDN QÉOǊMBDPU QFOUSV
BMVBPNPTUSǊEFBQǊ
t"EǊVHBǹJPUBCMFUǊ%1%ÔOUVCǵJ
TGǊSÉNBǹJP
t$PNQBSBǹJDVMPBSFBTPMVǹJFJDVDVMPSJMF
EFQFSPBUǊ
t3FQFUBǹJBDFFBǵJQSPDFEVSǊQFOUSV
BUFTUBQ)VM EBSGPMPTJOEEFBDFBTUǊ
EBUǊPUBCMFUǊEFSPǵVEFGFOPM

.BJNVMUFJOGPSNBǹJJEFTQSFBQMJDBSFB
TFUVMVJ1PPMUFTUWFǹJHǊTJÔONBOVBMVM
EFVUJMJ[BSFGVSOJ[BUEF1BMJOUFTU

Testul de numărare a Picăturilor
·ODFMFEJOVSNǊ QFOUSVBUFTUBOJWFMVMEFDBMDJV
ǵJEFBMDBMJOJUBUF WǊSFDPNBOEǊNUFTUVM
EFOVNǊSBSFBQJDǊUVSJMPSDBSFQPBUFöFGFDUVBU
EVQǊDVNVSNFB[Ǌ

t1SFMFWBǹJNMEFBQǊEJOQJTDJOǊ
QFOUSVUFTUBSF
t"EǊVHBǹJUBCMFUFMFÔOUVCVMEFÔODFSDBSFǵJ
BHJUBǹJMQÉOǊDÉOEÔǵJTDIJNCǊDVMPBSFB
t$POUJOVBǹJTǊBEǊVHBǹJUBCMFUFMFÔOUVCQÉOǊ
DÉOETPMVǹJBTFTDIJNCǊEJOSP[ÔOWJPMFU
t/JWFMVMQPBUFöNǊTVSBUGPMPTJOEVSNǊUPBSFB
GPSNVMǊTJNQMǊEFDBMDVM
t/VNǊSEFUBCMFUFY/JWFMVMEFDBMDJV
TBVEFBMDBMJOJUBUFBMBQFJ

Depozite Champion

Moldova
)ŎC

Budapest

BCŎCKħV

Hungary
Cluj Napoca

Discută acum cu reprezentantul
Fiona şi vezi ce diferenţă
putem face pentru afacerea ta.

România
R)ŎLX
V\ħV
!CJCŎL)R)

Belgrade
V-VR2ŎUC

Serbia
Ruse

Sofia

Bulgaria

