
Îngrijirea piscinei 
supraterane
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Ghidul complet pentru între†inerea 
apei din piscina distractivæ



Suntem atraÒi în mod firesc de apæ pentru exerci†ii sænætoase Òi distrac†ie Òi de aceea este 
important sæ men†inem o bunæ calitate a apei pentru ca aceasta sæ nu prezinte niciun risc pentru 
persoana care face baie în ea. Persoana responsabilæ de calitatea apei ar trebui sæ aibæ 
competen†æ în utilizarea substan†elor chimice Òi sæ în†eleagæ motivele utilizærii lor. 

Utilizarea necorespunzætoare a substan†elor chimice poate provoca accidente grave sau decesul. 
Nu læsa†i sæ vi se întâmple aÒa ceva.

În acest ghid au fost incluse unele sfaturi despre manevrarea Òi utilizarea în siguran†æ dar, dacæ 
nu sunte†i sigur în privin†a unei proceduri, cere†i sfatul unui specialist din industria piscinelor.

Citi†i întotdeauna eticheta de pe produs Òi urma†i instruc†iunile.

Nu amesteca†i niciodatæ substan†ele chimice..

Folosi†i recipiente curate pentru dizolvarea prealabilæ a substan†elor chimice..

Umple†i recipientul cu apæ Òi introduce†i substan†a chimicæ în apæ, Òi NICIODATÆ INVERS. 
   Amesteca†i bine pentru a se dizolva.

Încerca†i sæ evita†i værsarea substan†ei dar în caz de værsare folosi†i un echipament curat pentru 
    a elimina substan†a værsatæ. Cel mai bun loc de aruncare a substan†ei værsate este piscina.

Nu adæuga†i substan†e chimice în piscinæ atunci când o folosi†i.

Utiliza†i substan†ele chimice într-o zonæ bine ventilatæ. Ave†i grijæ la vântul puternic 
   când folosi†i pulberi.

Pæstra†i substan†ele chimice în locuri inaccesibile copiilor Òi animalelor.

Multe substan†e chimice casnice pot 
provoca reac†ii dæunætoare dacæ sunt 
amestecate cu substan†e chimice 
de piscinæ sau cu alte substan†e chimice.

1. Siguran†a apei din piscinæ 2   
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   2. Glosar de termeni

Termen Descriere

pH Acesta este termenul folosit pentru a indica dacæ depunerea de calcar 
este în curs de formare sau este acid. FoloseÒte o scaræ de la 0 la 14 
unde 7 este neutru. 7.4 este ideal pentru piscine. 

ppm Resturile de clor sunt exprimate de regulæ în pær†i la milion (ppm). 
Între 1 Òi 3 ppm este ideal.

Dozæ de atac Aceasta se referæ la creÒterea cantitæ†ii de clor, de regulæ, la 10 ppm 
pentru a combate algele sau alte probleme legate de apæ. 

Ciclu Acesta se referæ la capacitatea filtrului exprimatæ de regulæ în numær 
de ore Òi reprezintæ durata de timp în care filtreazæ tot volumul piscinei. 
Este recomandat cel pu†in un ciclu complet pe zi. 

Test Dacæ a†i cumpærat un Pachet de Începætor pentru Piscinæ Champion 
(Champion Pool Starter Pack) a†i primit benzi de testare 3 în 1 pentru 
a verifica nivelul de clor, pH-ul Òi alcalinitatea. Væ rugæm sæ væ asigura†i 
cæ testa†i în mod regulat apa din piscinæ. Nu væ baza†i pe ghicit!

Echilibrul 
apei

Acest termen se foloseÒte împreunæ cu pH-ul Òi cu al†i factori pentru 
a stabili natura apei, ca de exemplu: calcarul este în curs de formare 
sau este acid? Reglarea echilibrului apei poate fi nepracticæ în piscinele 
supraterane mici. 

Alcalinitate Mæsura særurilor alcaline relevante pentru echilibrul apei. 

Sfat:
Dacæ eticheta unui produs este 
deterioratæ sau lipseÒte astfel 
încât nu pute†i citi instruc†iunile 
de pe ea, nu folosi†i produsul 
respectiv. Contacta†i furnizorul 
acestuia pentru aruncarea lui 
în siguran†æ.
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3. Prima umplere a piscinei 4. Procedura normalæ

Majoritatea piscinelor sunt dotate cu filtre care variazæ ca dimensiune Òi tip. 
Urma†i instruc†iunile producætorului cu privire la utilizarea lor. ™inta dvs. de pH este de 
7.2 - 7.8, valoarea de 7.4 fiind idealæ. În timpul func†ionærii filtrului, acorda†i-væ timp 
pentru acest lucru exact înainte de a adæuga clor. Adæuga†i o dozæ de atac de Granule 
de Clor Champion (Champion Chlorine Granules) în raportul de 18 grame per metru cub 
de apæ Òi læsa†i apa sæ circule 24 de ore. Testa†i apa din nou Òi dilua†i cu apæ proaspætæ 
dacæ clorul depæÒeÒte 5 ppm. 

Ave†i grijæ sæ porni†i Òi sæ læsa†i sæ func†ioneze sistemul de filtrare o perioadæ de timp, 
   în fiecare zi, în timpul sezonului, chiar Òi când nu folosi†i piscina.

Mæri†i perioada de func†ionare a filtrului în sezonul cald sau când piscina este folositæ intens.

Calcula†i Òi înregistra†i capacitatea piscinei dvs.

Lua†i în considerare tipul de apæ din zona dvs. dacæ formeazæ calcar (ve†i afla aceste informa†ii 
   de la furnizorul dvs. de apæ) Òi apoi trebuie sæ reduce†i pH-ul Òi, în piscinele mai mari, 
   Òi alcalinitatea. Folosi†i Champion pH Reducer (substan†æ de reducere a pH-ului Champion) 
   (acid uscat).

Champion 
   pH Increaser (Substan†æ de creÒtere a pH-ului Champion)

Adæuga†i Algecid Champion (Champion Algaecide) pentru a ajuta la absorb†ia clorului 
   Òi pentru a preveni acumularea algelor. 

Sfat
Piscinele mai mici necesitæ o umplere mai 
frecventæ în func†ie de volum aÒa cæ reglarea 
alcalinitæ†ii nu este practicæ.

Sfat
Nu sunte†i sigur de capacitatea piscinei? 
Folosi†i tabelul de pe spatele acestui ghid.

1 2 3
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    4. Procedura normalæ
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4 5
1. Granule de clor Champion
2. Substan†æ de creÒtere 
    a pH-ului Champion
3. Substan†æ de reducere 
    a pH-ului Champion
4. Algecid Champion
5. Benzi de test Champion

Testa†i zilnic clorul Òi testa†i din nou dupæ o utilizare intensæ sau dupæ introducerea substan†elor chimice.

Cantitatea de clor necesaræ va depinde de condi†iile atmosferice Òi de numærul de persoane 
   care fac baie.

Nu neglija†i pH-ul. Nivelul greÒit al pH-ului determinæ o îmbæiere neplæcutæ, de exemplu, 
usturæturi la ochi Òi o dezinfec†ie precaræ.

Men†ine†i un nivel de clor cuprins între 1 Òi 3 ppm. 1.8 grame de Granule de Clor Champion 
   (Champion Chlorine Granules) vor ridica nivelul cu 1 ppm într-un metru cub de apæ.

Numai dupæ ce substan†ele chimice au avut timp sæ se dizolve Òi sæ circule în piscinæ pute†i 
face baie. Dizolvarea prealabilæ în apæ caldæ ajutæ în acest proces.

Încuraja†i copiii sæ foloseascæ toaleta înainte de a face baie.

Champion furnizeazæ o gamæ de seturi de test dar cele mai cunoscute pentru piscinele 
supraterane sunt benzile de testare uÒor de folosit. Ruga†i furnizorul sæ væ facæ o demonstra†ie.

Nu vre†i sæ folosi†i clor?
Champion poate oferi un tratament færæ clor, cunoscut 
sub numele de Champion Oxidiser (Oxidant Champion), 
disponibil în mai multe dimensiuni de pachet. Solicita†i 
magazinului local de piscine pentru detalii. 

Sfat
Evacua†i periodic toate resturile pentru 
a reduce consumul de substan†e chimice.
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5. Rezolvarea problemelor 6. Substan†e chimice 
    

       
       

   

Miros de clor Poate sæ fie prea pu†in clor Testa†i Òi regla†i între 1-3 ppm, 
lua†i în considerare doza de atac

Prea mult clor Dilua†i piscina cu apæ proaspætæ

Piscinæ verde De regulæ, dezvoltarea de alge Dozæ de atac cu clor Òi adæuga†i 
Champion Algaecide (Algecid 
Champion) Încerca†i sæ mæri†i 
timpul de filtrare pentru o perioadæ

Poate fi un indiciu de fier      Solicita†i furnizorului
        local de piscine sæ væ facæ un test.

Apæ tulbure Filtrare precaræ sau inadecvatæ Curæ†a†i filtrul cu Champion Cartridge 
Cleaner (Substan†æ de curæ†are a 
cartuÒului Champion). Folosi†i Champion 
Flocculant Granules (Granule Floculante 
Champion) sau Champion Pool Sparkle 
(Substan†æ de Strælucire a Piscinei 
Champion) pentru a limpezi apa. 
Mæri†i durata de func†ionare a filtrului.

Pere†i sau 
pardosealæ 
graÒi sau 
cu depuneri

Lipsæ de clor Peria†i pere†ii Òi pardoseala. 
CreÒte†i nivelul de clor. 
Lua†i în considerare doza de atac.

pH dificil 
de controlat

Apæ foarte duræ sau foarte dedurizatæ Verifica†i alcalinitatea Òi lua†i în 
considerare echilibrarea apei. 
Solicita†i sfaturi despre aceastæ 
proceduræ.

Usturime la ochi pH prea scæzut sau prea mare Testa†i Òi regla†i.

P     Descriere 
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Sfat
Indiferent care este problema, începe†i 
prin a testa nivelul clorului Òi pH-ului 
Òi verifica†i dacæ filtrul func†ioneazæ.
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Problemæ   Cauzæ posibilæ Ce este de fæcut



 6. Substan†e chimice 
    speciale

Sfat
Lua†i în considerare sæ ave†i un cartuÒ 
de rezervæ pentru a-l utiliza cât timp 
celælalt este curæ†at. 

P    Cauzæ posibilæ Ce este de fæcut
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           Solicita†i furnizorului
        local de piscine sæ væ facæ un test.
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Produs    Descriere 

Alcegid Champion poate oferi atât un Algecid cu duratæ lungæ de ac†iune cât 
Òi un Algecid standard. Algecidul Champion cu duratæ lungæ de ac†iune 
(Champion Longlife Algaecide  ) nu este de regulæ potrivit pentru 
piscinele supraterane mici datoritæ gradului relativ mare de utilizare 
a apei. Algecidul standard Champion (Champion Algaecide  ) este ideal. 

Agen†i 
de limpezire

Champion Pool Sparkle   (Substan†æ de strælucire a piscinei Champion) 
este un lichid adæugat în apa din piscinæ care ajutæ filtrarea Òi care este, 
în general, potrivit atât pentru filtrele cu cartuÒ cât Òi pentru filtrele de 
nisip. Tabletele Champion Filter Floc tablets  (Champion Filter Floc 
tablets) sunt potrivite pentru filtrele de nisip.

3

4

Condi†ioner Acidul cianuric este un stabilizator de clor Òi reduce pierderea clorului 
din cauza soarelui, fiind foarte util în piscinele mai mari. Întreba†i 
magazinul local de piscine de Champion Chlorine Stabiliser 
(Stabilizator de Clor Champion).

5

Substan†æ de 
curæ†are 
a filtrului

Un filtru înfundat poate determina o calitate scæzutæ a apei. 
Substan†a de curæ†are Champion Spa Cartridge Cleaner 
(Substan†æ de curæ†are a cartuÒului de spa Champion) va ajuta la 
prelungirea duratei de utilizare efectivæ a filtrului. 

6
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Above Ground Pool Care
The Complete Guide to Fun Pool
Water Maintenance

Respecta†i instruc†iunile producætorului cu privire la durata de 
filtrare Òi mæri†i durata de filtrare dacæ calitatea apei este precaræ.
Volumul piscinei:Pentru a calcula volumul piscinei dvs. în metri cubi: 

Lungimea x læ†imea x adâncimea medie = metri cubi
sau,
lungimea x læ†imea x adâncimea medie x 6.25 = galoane cubice

Sau, pentru o piscinæ rotundæ:

Raza x raza x 3.142 x adâncime = metri cubi

Exemple tipice de dimensiuni de piscinæ suprateranæ:
(A se remarca cæ acestea sunt furnizate doar în scop informativ Òi nu sunt exacte)

12 picioare x 3 picioare
De regulæ, sus†ine 2000 galoane de apæ
(9 metri cubi)

15 picioare x 4 picioare
De regulæ, sus†ine 45000 galoane de apæ
(21 metri cubi)

12 picioare x 4 picioare
De regulæ, sus†ine 3000 galoane de apæ
(14 metri cubi)

18 picioare x 4 picioare
De regulæ, sus†ine 65000 galoane de apæ
(30 metri cubi)

15 picioare x 3 picioare
De regulæ, sus†ine 3500 galoane de apæ
(16 metri cubi)

Face†i întotdeauna duÒ înainte 
de a intra în piscinæ. 

     09:06  Page 8


