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1) NOVÝ BAZÉN S ČISTOU VODOU Z VODOVODNÍHO ŘADU: 

SANOSIL
Pro správnou funkci jakékoliv dezinfekce je vždy důležité udržovat 
správnou hodnotu pH ve vodě. Pro SANOSIL platí, že hodnota pH 
bazénové vody musí být v rozmezí 6,4 – 6,8 (optimálně 6,6).

Počáteční dávka SANOSILU pro bazénovou vodu je 80 – 100 ml/m3. 
Udržovací dávka SANOSILU v bazénové vodě je 50 – 100 mg/l. 

Společně se SANOSILEM doporučujeme používat  
ALGICID a FLOC+C.

NÁVOD NA POUŽITÍ BEZCHLOROVÉ DEZINFEKCE SANOSIL
SPRÁVNÝ POSTUP POUŽÍVÁNÍ SANOSILU VYBERETE DLE STAVU VAŠEHO BAZÉNU.

1) Nový bazén s čerstvou čistou vodou z vodovodního řadu.
2)  Starší bazén napuštěný čerstvou čistou vodou z vodovodního řadu.
3)  Starší bazén napuštěný vodou z vodovodního řadu starší více než 1 rok.
4)  Nový/starší bazén napuštěný vodou ze studny.

ALGICID
ALGICID má silný a dlouhotrvající účinek, bez zápachu, 
nekompromisně zabraňuje růstu všech druhů řas.

Počáteční dávka ALGICIDU: 100 ml na 1 m3 
Udržovací dávka ALGICIDU: 10 – 20 ml na 1 m3 za den

FLOC+C
Odstraňuje i ten nejjemnější zákal tím, že ho shlukuje  do 
pevných vloček, které se zachytí na filtru a lépe se odfiltrují.

Dávka FLOC+C:  10 – 100 ml za hodinu (podle výkonu filtračního 
čerpadla), dávkujte kontinuálně pomocí pomaloběžného čerpadla.  
1 ml FLOC+C se vstřikuje na 1m3 vody, která cirkuluje filtrem.

SUPERCHLOR
Před použitím SANOSILU je nutné bazén  
přechlórovat přípravkem SUPERCHLOR.  
Správné množství SUPERCHLORU nasypejte  
do skimmeru nebo do přelivového žlábku. 

Pokud používáte dávkovací automat ASIN Aqua,  
vždy před superchlorací uzavřete přívod vody  
k sondám a vypněte dávkovací automat.  
ASIN Aqua nechejte vypnutý do doby, než  
hodnota chlóru klesne pod 1,5 mg/l.

Jednorázová dávka SUPERCHLORU pro bazénovou vodu  
je  50 g na 10 m3.

Superchloraci vždy provádějte nestabilizovaným chlorovým 
přípravkem. Doporučujeme SUPERCHLOR ASEKO. 
Superchloraci doporučujeme provádět při zakalení vody  
nebo při sanitaci bazénu – preventivně 1x za měsíc.

P O ZO R :  Nikdy nemíchejte se stabilizovanými přípravky (obsahujícími 
trichlorisokyanurát), dojde k výbuchu!

• Superchloraci provádějte pravidelně i v případě, že používáte 
dávkovací automaty ASIN Aqua.

U P O ZO R N Ě N Í :  Přípravek mírně zvyšuje alkalinitu vody, což je vhodné 
z hlediska stabilizace pH a snížení korozivních vlastností vody.
Superchloraci je vhodné provádět přes noc. Sluneční záření urychluje 
rozklad chloru.

D O P O R U Č U J E M E :  Minimálně 12 hodin po superchloraci bazén 
nepoužívat. Po superchloraci nechejte filtraci zapnutou minimálně 
48 hodin. Bazénová voda a komponenty bazénu musí být po skončení 

superchlorace dokonale čisté. 

2)  STARŠÍ BAZÉN NAPUŠTĚNÝ ČISTOU VODOU 
Z VODOVODNÍHO ŘADU:

Hodnota pH, dávka SANOSILU a FLOC+C je stejná jako 
v příkladu 1). 

Postup se liší jen v důslednějším provedení superchlorace a vyšším 
důrazu na dokonalé vyčištění komponentů bazénu, jako například:

• přepadová nádrž
• přelivový žlábek
• superchlorace pískového filtru atd.

3)  STARŠÍ BAZÉN NAPUŠTĚNÝ ČISTOU VODOU 
Z VODOVODNÍHO ŘADU STARŠÍ VÍCE NEŽ 1 ROK:

Doporučujeme vodu vyměnit a pokračovat viz příklad 1).

4)  NOVÝ/STARŠÍ BAZÉN NAPUŠTĚNÝ VODOU ZE STUDNY:

Nedoporučujeme používat vodu ze studny, může obsahovat 
nežádoucí příměsi (železo, vápník, mangan, atd.).
Vždy doporučujeme použít čerstvou vodu z vodovodního řadu.

FILTRACE

Pro dokonalou funkci a čistotu bazénové 
vody je potřeba zajistit: 

• Dostatečně nadimenzovaný výkon filtračního 
systému tak, aby došlo k přefiltrování celého 
objemu bazénu minimálně 1x za 3 hodiny.

• Filtrace musí být zapnutá minimálně 6 filtračních 
hodin denně (doporučujeme 12 hodin), 
maximálně ve dvou filtračních cyklech.

• Pomocí trysek správně nastavit proudění vody tak, aby 
docházelo k promíchání celého objemu bazénové vody.

• Prostřednictvím správné hydrauliky bazénu zajistit 
optimální rozptýlení prostředků na úpravu vody, 
což je nutné pro jejich správnou funkci.

Praní filtru doporučujeme provádět:
• Minimálně 1x za týden.
• Dle manometru a hodnoty uvedené v návodu vaší filtrace.
• V případě větší zátěže bazénu častěji (dle stavu vody).

Jako filtrační medium musí být použit křemičitý písek.


