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IARNAMANUAL DE INTRETINERE
A APEI DIN PISCINA IN
PERIOADA DE

IERNAREA
Iernarea este o etapa foarte importanta dupa ce v-ati bucurat un 
sezon intreg de piscina. Conservarea apei poate aduce economii 
financiare semnificative, poate optimiza un bun atat de pretios cum
 este apa. De asemnea obtineti pastrarea instalatiilor in buna stare,
 in scopul deschiderii piscinei pentru sezonul urmator.

Atunci cand temperatura apei este sub 15 grade Celsius, este 
momentul potrivit pentru etapei de hibernare a piscinei. Pentru 
aceasta va recomandam sa urmati pasii de mai jos:

1- Curatati / aspirati piscina - atat peretii cat si fundul piscinei.
2- Ajustati nivelul pH-ului intre 7,2-7,6.

pH mai mare de 7,6.
Mineralele dizolvate in apa, ca de exemplu calcarul, se vor precipita 
intr-un mod vizibil, oferindu-i apei un aspect laptos, putand bloca 
filtrul si depunandu-se pe peretii si accesoriile piscinei.

  Adaugati: pH minus Tamar®

pH mai mic de 7,2.
Apa va avea un aspect coroziv, producand iritatii la nivelul ochilor si 
a mucoasei nazale; se poate ajunge la oxidarea partilor metalice.

  Adaugati: pH plusTamar®

3- Cu sistemul de filtrare in functiune adaugati Clor Choque 
granule, pentru a avea apa perfect dezinfectata, inainte de a 
adauga produsul pentru iernare.

 Adaugati:  Clor choque granule Tamar® 1,5 kg/50 m3

4- Ziua urmatoare adaugati produsul pentru iernare, lasand 
sistemul de filtrare in functiune timp de 8 ore, pentru o mai buna 
distributie a produsului. Aceste produse previn dezvoltarea 
bacteriilor si a algelor responsabile de formarea putregaiului in apa 
cat si depunerile de calcar in timpul iernii.

In cazul in care vremea este rece, nivelul apei trebuie sa fie sub 
skimmere, se golesc conductele si filtrul si se adauga un obiect 
plutitor in apa (spargatoare de gheata), care are rolul de a 
absorbi presiunea exercitata de gheata. In cazul in care vremea 
este calda, puneti in funtionare sistemul de filtrare periodic.

Se recomanda acoperirea piscinei, pentru a proteja calitatea 
apei.

PRODUSE PENTRU IERNARE

DOZATOR 
AUTOMATIC 
PENTRU IARNA

PRODUS PENTRU
IERNARE
Produs special pentru tratarea apei 
din piscina pe perioada de iarna. 
Datorita puterii sale bactericide, 
previne dezvoltarea algelor, 
ciupercilor si bacteriilor.

MOD DE FOLOSIRE

TRATAMENT DE PREPARARE

Ajustati nivelul de pH a apei din piscina intre 7,2 - 7,6.
Adaugati Clor Choque, 2,5 Kg/100 m3 de apa.
asteptati o zi si cu sistemul de filtrare pornit, pentru o mai buna 
omogenizare, adaugati produsul pentru iernare 2-2,5 L/50 m3 de apa.

TRATAMENT DE INTRETINERE

La 2-3 luni adaugati 2 - 2,5 L de produs pentru iernare la fiecare 50 
m3 de apa.

3 actiuni intr-un singur produs 
pentru un tratament complet 
pentru perioada de iarna.
Functioneaza timp de 2-3 luni 
pentru o piscina de 50 m3 de 
apa.

MOD DE FOLOSIRE

TRATAMENT DE INTRETINERE

Verificati daca valoarea pH-ului din apa piscinei este cea corecta 
(7,2-7,6). Daca nivelul nu este cel corect, ajustati-l cu produse 
Tamar®. 

Taiati orificiile ce apar pe ambele fete ale dispenserului, unde apare 
sigla Tamar®, in functie de m3 de apa, astfel:

Daca piscina are 50 m3, taiati 4 orificii unde se indica 50 m3 + alte 4
 orificii pe partea opusa (total 8 orificii).

Daca piscina are 70 m3 , taiati 4 orificii unde indica 50 m3 + alte 4 
orificii unde indica 70 m3 pe ambele parti (total 16 orificii).

Daca piscina are 90 m3 taiati 4 orificii unde indica 50 m3 + alte 4 
orificii unde indica 70 m3 + alte 4 orificii unde indica 90 m3 de
ambele parti (total 24 orificii).

Introduceti partea perforata a dispenserului in apa. Cand dispenserul de 
inclina in mod considerabil, trebuie inlocuit.


