
BWT AQA marin 
ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ЗА БАСЕЙНОМ
Що робити перед заповненням басейна?
1. Ретельно очистіть стінки та дно басейна.
2. Обробіть стінки та дно басейна нерозбавленим засобом BWT AQA marin Algicid  за

допомогою розпилювача або губки (працюйте в гумових рукавицях!) та дайте висохнути
перед наповненням басейну. Це захистить ваш басейн від розвитку водоростей.

Що робити після заповнення бассейна?
Потрібно провести первинну обробку води в басейні. Для цього:
1. Запустіть фільтраційну установку вашого басейну в режим фільтрації.
2. Використайте BWT AQA marin pH-Minus, якщо показник pH вище 7,4. Розчиніть засіб у

пластмасовій ємності у невеликій кількості води та додайте до води басейну. На кожні 10 м3

при заповненні бажано додати 150–200 г засобу.
ВАЖЛИВО! Будь-який засіб для догляду за водою та для дезінфекції діє оптимально тільки 
тоді, коли показник рН води знаходиться в діапазоні 7,2–7,4.

3. Проведіть шокову дезінфекцію швидкорозчинними таблетками BWT AQA marin S-Chlor:
5 таблеток на кожні 10 м3 води в басейні.

4. Далі застосуйте альгіцид BWT AQA marin Algicid: на кожні 10 м3 води додайте 50–80 мл засобу.
5. Після 10–15 годин фільтрації необхідно почистити стінки та дно басейна пилососом та

провести промивку фільтра.

Як забезпечити тривалу дезінфекцію?
Тривала дезінфекція допомагає підтримувати басейн чистим та безпечним з мінімальним 
використанням засобів для догляду. Є 2 шляхи для тривалої дезінфекції:
1. Використовуйте повільно діючі хлорні таблетки BWT AQA marin L-Chlor. Покладіть одну 

таблетку у скімер на наступний день після заповнення басейну та первинної обробки. 
Одна таблетка розрахована на 1–2 тижні дезінфекції води у басейні об’ємом 20–30 м3.

2. Застосуйте багатофункціональні таблетки BWT AQA marin MULTIFUNKTIONAL, які не лише 
дезінфікують воду, а й стримують ріст водоростей та знижують каламутність води. Тому ці 
таблетки собливо ефективні у спекотну чи дощову погоду. Проведіть шокову дезінфекцію, 
як описано вище, після чого покладіть одну таблетку BWT AQA marin MULTIFUNKTIONAL  у 
скімер із розрахунку: 1 таблетка AQA marin MULTIFUNKTIONAL у дозуванні 20 г на кожні 3 м3 

води в басейні або одна велика таблетка в дозуванні 200 г на кожні 30 м3 води.

Як далі доглядати за басейном?
Ми рекомендуємо проводити очищення басейна та обробку води щонайменше кожен тиждень. 
У спекотну чи дощову погоду або якщо басейном користується багато людей, бажано проводити 
цю процедуру кожні 5 днів. Проводити обробку бажано ввечері: користуватися басейном можна 
через 12–15 годин після обробки.
1. Почистіть стінки та дно басейна пилососом та проведіть промивку фільтра.
2. Відрегулюйте рН води в басейні засобом BWT AQA marin pH-Minus, як описано вище.
3. Проведіть шокову дезінфекцію швидкорозчинними таблетками BWT AQA marin S-Chlor: 5 

таблеток на кожні 10 м3 води в басейні.
4. Застосуйте альгіцид BWT AQA marin Algicid: на кожні 10 м3 води додайте 50–80 мл засобу.
5. Покладіть у скімер повільно діючу хлорну таблетку BWT AQA marin L-Chlor або 

багатофункціональну таблетку BWT AQA marin MULTIFUNKTIONAL для тривалої дезінфекції 
із розрахунку: 1 таблетка AQA marin MULTIFUNCTIONAL у дозуванні 20 г на кожні 3 м3 води в 
басейні або 1 велика таблетка в дозуванні 200 г на кожні 30 м3 води.  




