
 

Problém Prí�ina Odstránenie 

Chlórový zápach   
a dráždenie o�í 

o Prítomnos� chloramínov spôso-
bená zlou hodnotou pH a 
nesprávnym dávkovaním chlóru 

• upravi� pH na 7,2 
• Dôkladne prepra� filter – min. 5min. ! a dopus�i� �erstvú vodu  
• Skontrolova�  prítomnos� chlóru vo vode. Ak bola úrove� chlórum nižšia ako 0,3 mg/l, urobi� 

chlórový šok použitím 1 tabletky Chloriklar / 1m3 alebo 25g Chlorifix / 1m3 
• Ak máte pieskový filter : použi� Superflock C – nápl� vloži� do skimera 
• Necha� filtráciu v nepretržitom chode 24 hod a v príprade potreby – zvýšenie tlaku vo filtri opätovne 

prepra� 
• Prevencia : Udržiava� pravidelne hodnotu pH v rozsahu 7,0-7,4 a hodnotu vo�ného Cl u 

verejných bazénov 0,2-0,5 mg/l., u privátnych 0,5-1,0 mg/l. Pravidelne používa� Superflock C na 
odstra�ovanie organických látok  z vody 

Zelená ,mútna 
voda, klzké steny 
s riasami 

o Rast rias /hlavne po búrke/ 
o Neprimerané množstvo algicídu  

vo vode 
o Voda obsahuje fosfáty 

• Mechanicky odstráni� riasy a povysáva� bazén.  
• Prepra� filter 
• Upravi� pH na 7,2 
• Urobi� chlórový šok použitím 1 tabletky Chloriklar / 1m3 alebo 25g Chlorifix / 1m3 
• Necha� filtráciu v nepretržitom chode až do vy�írenia vody – 24 – 48 hod. 
• Prevencia : Udržiava� pravidelne hodnotu pH v rozsahu 7,0-7,4 a hodnotu vo�ného Cl u 

verejných bazénov 0,2-0,5 mg/l., u privátnych 0,5-1,0 mg/l. Preventívne používa� Desalgin alebo 
Desalgin Jet (nepenivý). Pravidelne používa� Superflock C na odstra�ovanie fosfátov z vody 

Mútna, mlie�ne 
sfarbená voda 

o Vyzrážané organické �asti 
v bazéne 

o Nesprávna hodnota dezinfek�né-
ho prostriedku 

o Nefungujúci alebo zne�istený filter 

• Urobi� chlórový šok použitím 1 tabletky Chloriklar / 1m3 alebo 25g Chlorifix / 1m3 
• Použi� Superflock C – nápl� vloži� do skimera 
• Použi� Decalcit Filter na regeneráciu  filtra�ného piesku,  
• Prevencia : Udržiava� pravidelne hodnotu pH v rozsahu 7,0-7,4.  Nikdy nedávkova� pH do 

skimeru alebo p�ed filter ! Použi�  filtra�nú nápl� Filterclean  Silver na zvýšenie ú�innosti filtra 

Drsné steny, 
mútna,  mlie�ne 
sfarbená voda 

o Usadeniny vodného kame�a 
zaprí�iné vyššou teplotou vody 
alebo vysokou hodnotou pH 

• Najprv odstráni� usadeniny zo stien a dna bazéna mechanicky a potom ich z vody povysáva�.  Ak 
sa nedá odstráni� usadeniny mechanicky, vypustite vodu z bazéna a  použite prípravok Decalcit 
Super na vy�istenie bazénu. 

• Prevencia : Používajte Calcinex Pool preventívne a vždy pri napúš�aní bazéna. Udržiava� 
pravidelne hodnotu pH v rozsahu 7,0-7,4.   

 
 
 



 

Problém Prí�ina Odstránenie 

Voda pení a dráždi 
hrdlo pri  zapnutí 
protiprúdu. 

o Algicid s obsahom penivých 
zložiek 

o Zvyšky prostriedkov na  zazimova-
nie alebo �istiacich prostriedkov 

• Dopusti� ve�a �erstvej vody a dôkladne prepra� filer 
• Preventívne použiva� nepenivé algicídy – Desalgin Jet 
• Na �istenie bazénu nepoužíva� domáce �istiace prostriedky !!! 
• Prevencia : Pravidelne kontrolova� hladinu algicídu vo vode pomocou testovacích prúžkou 

QuickTest 

Korózia o Ve�mi nízka hodnota pH a/alebo 
vysoký obsah chloridov 

• Upravi� pH na hodnotu 7,2 
• Dopusti�  �erstvú vodu 
• Nepoužíva�  kyselinu so�nú  (HCl) na znižovanie pH !!! 
• Prevencia : Pravidelne kontrolova� a udržiava� pravidelne hodnotu pH v rozsahu 7,0-7,4.   

Jasno zelená 
alebo hnedá voda Voda obsahuje železo 

• upravi� pH na 7,2 
• urobi� chlórový šok použitím 1 tabletku Chloriklar / 1m3 alebo 25g Chlorifix / 1m3 
• Ak máte pieskový filter : použi� Superflock C – nápl� vloži� do skimera 
• Necha� filtráciu v nepretržitom chode 48 hod. a v príprade potreby – zvýšenie tlaku vo filtri 

opätovne prepra� 

Jasno zelená 
alebo hnedá voda 

o Voda obsahuje me� alebo 
z algicídov /algicídy Bayrol me� 
neobsahujú/. Zriedkavejší prípad 
ako železo. Ak sa problém 
neodstránil pod�a postupu pri 
železe, spôsobuje ho me� 

• upravi� pH na 7,5 
• urobi� chlórový šok použitím 1 tabletky Chloriklar / 1m3 alebo 25g Chlorifix / 1m3 
• Ak máte pieskový filter : použi� Superflock C – nápl� vloži� do skimera 
• Necha� filtráciu v nepretržitom chode 48 hod. a v príprade potreby – zvýšenie tlaku vo filtri 

opätovne prepra� 

 
 
Poznámka : 
  

1. Nikdy nedávkujte prípravky pH minus do skimeru ale priamo do bazénu . Pokia�  ich nadávkujete do skimera, uvo�nia vo filtri už 
vyvlo�kované ne�istoty a následne zmútnie voda v bazéne . 

 
2. Dezinfek�né prostriedky v tabletkách (Chlorilong, Chloriklar, VariTab, DuoTab – biela tabletka, at�…) vždy vkladajte u do skimeru alebo 

dávkova�a nako�ko môžu v mieste kontaktu s fóliou túto vybieli� a ostanú na nej biele f�aky.  
 

3. Pre zabezpe�enie kvality vody je nevyhnutné trvale udržiava� hladinu pH v rozsahu 7,0 – 7,4 a hodnotu 
vo�ného chlóru u rodinných bazénoch v rozsahu 0,5 – 1,0 mg/l. 


