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Універсальні таблетки

Різні біологічно активні 
речовини, що входять 
до складу таблетки, 
доповнюють один 
одного і підтримують 
в плавальному басейні 
приблизно 10 м³ води 
в оптично і гігієнічно 

бездоганному стані. Придатні для води будь-
якої якості, завдяки наявності органічного 
компонента хлору. Особливо ефективні для 
використання в жорсткій воді.

Перед використанням багатофункціональних 
таблеток, значення хлору в воді басейну 
довести до 0,5 мг / л. Після цього 
багатофункціональна таблетка з різними 
активними інгредієнтами, буде зберігати воду 
у басейні до 3 м³ в ідеальній якості протягом 
одного тижня.

Упаковка: 1 та 3 кг.

BWT AQA marin 
MULTIFUNKTIONAL 20 г
ТАБЛЕТКИ

Різні біологічно активні 
речовини, що входять 
до складу таблетки, 
доповнюють один 
одного і підтримують 
в плавальному басейні 
приблизно 30 м³ води 
в оптично і гігієнічно 

бездоганному стані приблизно один тиждень. 
Особливо ефективні для використання в 
жорсткій воді.

Перед використанням багатофункціональних 
таблеток, значення хлору в воді басейну 
довести до 0,5 мг / л. Після цього 
багатофункціональна таблетка з різними 
активними інгредієнтами, буде зберігати воду 
у басейні до 30 м³ в ідеальній якості протягом 
одного тижня.

Упаковка: 1 та 5 кг.

BWT AQA marin 
MULTIFUNKTIONAL 200 Г
ТАБЛЕТКИ

ПРОСТА ТА 
ФУНКЦІОНАЛЬНА 

ХІМІЯ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ 
ПРИВАТНИХ БАСЕЙНІВ:

Регулювання рівня pH
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Дезінфекція води

Захист від водоростей

Боротьба з каламутністю

Нейтралізація металів

Консервація на зиму

Універсальний догляд 
за басейном



Консервація на зиму

Ідеально підходить для 
застосування при заповненні 
басейну водою зі свердловини. 
BWT AQA marin METALL NEUTRAL 
запобігає зміні кольору води, 
яка може виникнути в результаті 
наявності розчинених металів, 
видаляє вже присутні відкладення 
та знижує загальну жорсткість води.

Перед застосуванням показник pH води 
потрібно довести до значення 7,5 (при 
необхідності використовувати ph-Plus). Повільно 
додати в воду 200 мл METALL NEUTRAL на 10 м³  
вмісту басейну при циркуляційному насосі, 
що працює, через скімер або рівномірно 
розподілити по поверхні води за допомогою 
пластмасової лійки, попередньо розчинивши 
засіб. Потім виконувати циркуляцію 
щонайменше 48 годин і потім знову встановити 
показник рН в ідеальному діапазоні 7,2 - 7,4.

Упаковка: 1 л.

 

  

 

Регулювання рівня pH

Кислотний гранулят для 
зниження показника pH 
у воді басейну (якщо 
він вище 7,4). Додавання 
100 г pH-Minus на кожні 
10 м³ вмісту басейну 
дозволяє знижувати 
показник pH приблизно 
на 0,1. 

Перед застосуванням pH-Minus необхідно 
розвести в пластиковій ємності, а після додати 
у воду басейну.

Упаковка: 1,5 та 7,5 кг.

BWT AQA marin pH-Minus

Прозора вода в басейні — це просто!

ГРАНУЛИ

Швидкорозчинні 
таблетки хлору на 
органічній основі з 
вмістом активного 
хлору 56%. Придатні для 
застосування в жорсткій 
воді та не впливають на 
показник pH.

Рекомендоване дозування на кожні 10 м³ води 
в басейні: заповнення басейну новою водою: 
розчинити у воді 5 таблеток S-CHLOR 20 г у воді 
й залити в басейн.

Упаковка: 1 та 3 кг.

BWT AQA marin S-CHLOR 20 г
ШВИДКОРОЗЧИННІ ТАБЛЕТКИ

Дезінфекція води

Повільно розчинні 
таблетки хлору на 
органічній основі з 
вмістом активного хлору 
90%. Таблетки хлору 
не містять вапна, не 
впливають на показник 
pH води, також придатні 
для застосування в 
жорсткій воді. 

Великі таблетки масою 200 г ідеально підходять 
для хлорування протягом тривалого часу й 
поміщаються в дозувальний поплавок. 1 таблетки 
досить, щоб утримувати вміст хлору в 30 м³ води 
на позначці приблизно 0,5 мг/л. 

Упаковка: 1 та 5 кг.

BWT AQA marin L-CHLOR 200 г
ПОВІЛЬНО РОЗЧИННІ ТАБЛЕТКИ

Даний засіб має активну речовину, 
що містить кисень, окислює всі 
забруднення більш радикально, ніж 
всі інші засоби для дезінфекції води. 
Тому Poolschocker Sauerstoff ідеально 
підходить для обробки проблемної 
води. 

Рекомендоване дозування на 10 м³ води в 
басейні: 400 г кисневого грануляту для миттєвої 
обробки; 200 г кисневого грануляту для першої 
обробки

Упаковка: 1 кг.

BWT AQA marin SAUERSTOFF
ГРАНУЛИ

Захист від водоростей

Швидкодійний рідкий альгіцид 
AQA marin Algicid не утворює 
піни й не має запаху та присмаку 
при застосуванні в допустимій 
концентрації. Він має високу 
концентрацію (18%) та добре 
поєднується з іншими засобами для 
догляду за басейном.

Після основної чистки стінок і дна плавального 
басейну, потрібно їх обробити нерозбавленим 
засобом Algicid. Дати концентрату висохнути. 
На кожні 10 м³ води, якої наповнюється басейн, 
додайте 50 - 80 мл Algicid.

Упаковка: 1 л.

BWT AQA marin ALGICID
РІДКИЙ ЗАСІБ

Боротьба з каламутністю

Рідкий засіб для видалення 
каламутності, що залишається на 
системах піщаних фільтрів. Усуває 
дрібні забруднення і каламутність в 
воді басейна.

Засіб придатний тільки для 
басейнів де встановлений піщаний 
фільтр.

Перед застосуванням, необхідно обов’язково 
довести показник pH води басейну до значення 
7,0 -7,2. Додати 100 - 200 мл, на 10 м³ вмісту 
басейну через скімер при ввімкненому насосі. 
Після цього вимкніть установку фільтрації 
приблизно на 15 хвилин. Потім продовжуйте 
фільтрацію до тих пір, поки помутніння не 
буде усунуто або не виникне необхідність 
у зворотному промиванні фільтра. Після 
зворотного промивання процедуру потрібно 
повторювати до тих пір, поки вода не стане 
прозорою.

Упаковка: 1 л.

BWT AQA marin 
FLOCKUNGSMITTEL
РІДКИЙ ЗАСІБ

Нейтралізація металів

BWT AQA marin 
METALL NEUTRAL
РІДКИЙ ЗАСІБ

Fe

BWT AQA marin RANDREIN-GEL — це  
високо концентрований продукт, 
який надає колір і блиск 
оздобленням басейну, а також усуває 
дуже стійкі відкладення жирів. 
Завдяки особливій консистенції 
міцно закріплюється на вертикальних 
стінках і при необхідності може 
зберігати свою дію протягом 
тривалого часу.

Потрібно намочити забруднені ділянки та нанести 
гель Randrein губкою або щіткою мінімум на 10 
хвилин і потім промити водою. При необхідності 
видалити сильні нарости та відкладення щіткою. 
При дуже сильному забрудненні процес потрібно 
повторити. Гель Randrein не піниться та ідеально 
підходить для використання в басейнах з 
сильною течією води (в системах противотоку, і 
т.п.).

Упаковка: 1 л.

BWT AQA marin 
RANDREIN-GEL 
ГЕЛЬ

Роботи пилососи від BWT

А Ви знаєте,
що я вмію

робити?

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ТУТ:


