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Az uszoda felhŒtlen élvezete

COMPLETE...
Teljes körı – klór bázisú –
medencevíz kezelés
A medence tulajdonosoknak az idŒ legalább olyan fontos és
drága, mint az emberek többségének. Nem véletlen, hogy a
medence tulajdonosok között egyre nagyobb az igény egy teljes
körı medencevíz kezelési módszer iránt. Más szavakkal egy
olyan módszer iránt, amely egy egyszerıen kezelhetŒ
alkalmazásban egyesíti a medencevíz kezelésének több lépcsŒs
folyamatát.
A BAYROL legújabb fejlesztése teljes mértékben megfelel
ennek az igénynek. Egy új, kiváló minŒségı, klór bázisú termék
áll most minden olyan medence tulajdonos rendelkezésére, akik
medencéjük vizét egyszerı és kényelmes módon kívánják
kezelni.
A COMPLETE használatával maximalizálja
medencéjének kényelmét!
Az új, kiváló minŒségı termék neve: COMPLETE. Ez egy
komplett, klór bázisú medencevíz kezelést biztosító granulátum
formájú anyag, amelyet praktikus kéttasakos mıanyag adagoló
zacskóba csomagoltak. Más gyártók hagyományos klór bázisú
termékeivel ill. a pszeudo többfunkciós vagy kombi tablettákkal
összehasonlítva, a COMPLETE jelentŒs elŒnyökkel
rendelkezik.
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1. sz. elŒny
Egyszerı és praktikus – teljes körı – klór bázisú –
medencevíz kezelés
A COMPLETE használata feleslegesség teszi az egyfunkciós
vízkezelŒ vegyszerek tárolásának és adagolásának fáradságos
feladatait. A COMPLETE használatával három vízkezelési
folyamatot hajthatunk végre egy lépésben. A COMPLETE
tartalmazza mindazokat az aktív alkotóelemeket, amelyek
szükségesek a medencevíz fertŒtlenítéséhez,
algamentesítéséhez és szıréséhez. Az adagoló zacskó
nagyobb tasakja tartalmazza azt a speciális aktív anyagot,
amely a klórt, az oxidáló szert és a pelyhesítŒt egyesíti. A
kisebb tasak tartalmazza az algamentesítŒ és a pH értéket
szabályzó vegyszert. A kéttasakos csomagolás biztosítja a
COMPLETE használatának kényelmes voltát. A COMPLETE
környezetbarát termék, mivel használata során kevesebb
hulladékanyag keletkezik.

2. sz. elŒny
Tökéletesen tiszta víz az aktív alapanyagok speciális
kombinációjának eredményeként
A COMPLETE másik elŒnye az, hogy szabadalmaztatott
összetétele eredményeként 40% -al kevesebb klór tartalom
mellett is ugyanolyan hatékony marad. Ezért a klór értékek
alacsonyabbak, mint a konvencionális klór tartalmú termékeknél.
A klór mennyiségének egy része más, nagy hatékonyságú
anyaggal, pl. oxigén bázisú oxidáló anyaggal lett helyettesítve.
Az eredmény a COMPLETE kiváló minŒségı termék, amely az
aktív anyagok egyedülálló kombinációjával garantálja a
tökéletes tisztaságú medence vizet, a megszokottnál alacsonyabb klórtartalom ellenére is. A megoldás kulcsa az
egyedülálló oxidáló anyag, amely a klórral szinergikusan hat,
más szavakkal a két komponens együttes hatásfoka sokkal
nagyobb, mintha a két alkotóelem egyenként mıködne. A
medencevízben lévŒ szennyezŒdést “hideg égetés” szünteti
meg, biztosítva a medencevíz tökéletes tisztaságát.
Az alacsonyabb klórtartalom eredményeképpen:
– növekszik a bŒr kényelemérzete
– csökken a szem irritációja
– csökken a kellemetlen klórszag
Das Plus Nr. 3

FertŒtlenítés
tlása
algaképzŒdés gá
csillogó hatás
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3. sz. elŒny
A medencevíz kezelése után szinte azonnal fürödhet!
Mivel a COMPLETE kevesebb klórt tartalmaz, mint a hagyományos klór bázisú termékek, ezért a COMPLETE alkalmazása után - ellentétben az összes többi gyorsan oldódó
klórbázisú termékkel szemben - már 15 perc múlva úszhat a
medencében, így növelve a fürdŒzésre fordítható idŒt.

4. sz. elŒny
Könnyı és egyszerı adagolás
A COMPLETE alkalmazásával nem kell többet babrálni az
úszó vegyszeradagolóval és nem kell elviselni a nagy
koncentrátumú vegyszerek kényelmetlen hatását sem. A
COMPLETE adagolását mindig bekapcsolt szırŒ-forgató
üzemmódban kell elvégezni. Ollóval vágja le a megjelölt
részeken a dupla tasakos zacskó tetejét és öntse a tasakok
tartalmát a medence vizébe a befúvók közelében. A granulátumok azonnal feloldódnak, ezzel gyorsan fertŒtlenítve a
vizet, azonnal oxidálva a szennyezŒdéseket és hatékony
algamentesítést biztosítva, láthatóan tisztítva a vizet.
Tökéletesen tiszta víz az eredmény.

5. sz. elŒny
Kisebb mértékı pH érték változás
A COMPLETE pH semleges termék, speciális pH érték
szabályozó anyagainak eredményeként csökkenti a pH
érték ingadozását. Valószínıleg Ön is tapasztalta már, hogy
medence vizének pH értéke radikálisan megváltozott,
viszonylag rövid idŒ alatt. Ez a változás természetesen
negatív hatással van a medencevíz minŒségére. Speciális
összetételének eredményeként a COMPLETE képes
meggátolni a pH értékének radikális változását ezzel
megkönnyítve a medencevíz pH értékének szinten tartását
ezzel is biztosítva a tökéletesen tiszta vizet a medencében.

6. sz. elŒny
Tökéletesen tiszta víz – értékarányos költséggel
Egy duplatasakos COMPLETE zacskó tartalma egy héten
át biztosítja 20 m3 medencevíz tisztaságát. 16 duplatasakos
zacskó van egy 4,48 kg súlyú dobozban, de létezik 4 darabos kiszerelés is, melynek súlya 1,12 kg. A teljes körı
medencevíz kezelés iránti igényt a COMPLETE termék
kedvezŒ egységára is elŒsegíti. A fertŒtlenítésre,
algamentesítésre és a pelyhesítésre szolgáló egyfunkciós
hagyományos vegyszerek vásárlásával szemben gazdaságosabb a többfunkciós, praktikus csomagolású
COMPLETE megvétele. Forduljon
viszonteladójához és gyŒzŒdjön meg a
COMPLETE összes elŒnyérŒl !

COMPLETE – megéri kipróbálni !
A medencevíz pH értékét mindig 7,0–7,4
között kell tartani és rendszeresen viszszamosatást kell elvégezni.
A COMPLETE adagolását mindig
bekapcsolt szırŒ-forgató üzemmódban
kell elvégezni. Ollóval vágja le a megjelölt
részeken a dupla tasakos zacskó tetejét
és öntse a tasakok tartalmát a medence
vizébe, lehetŒleg befúvók közelében.
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BAYROL Deutschland GmbH
VEX – Kundenservice
Postfach 1562

A bizalom fontos - de az ellenŒrzést sem szabad
elmulasztani. A vegyszeres vízkezelés két alapeleme a pH
érték és a fertŒtlenítŒszer arányának helyes beállítása.

Quick ( gyors ) teszt
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e-mail cím

Telefon, Fax

Irányítószám, Város

utcanév

Vállalat

Superflock
Filterclean Silver
Pool Relax
PoolManager

Vezeték – és keresztnév

A könnyen kezelhetŒ tasakos csomagolás megkönnyíti a pH
érték szabályozásához az adagolást. A csomagoláson
feltüntetett adagolási útmutató biztosítja, hogy a megfelelŒ
mennyiség hozzáadásával pontosan beállíthassuk az ideális
7,0–7,4 közötti pH értéket, mivel feltünteti, hogy a mért
értékhez és medencéjének víztartalmához képest mekkora
mennyiség adagolására van szükség. Az új, környezetbarát,
5 kg-os csomagolásban 10 tasak
van, de természetesen továbbra is
lehetŒség van egy-egy tasak
megvásárlására is.

Care brochure
Soft & Easy
DuoTab
Softswim
Multilong

pH– / pH+

▲
X kérem, küldjék el nekem az alábbi nyomtatványokat:

A víz pH értékének és klór tartalmának
kényelmes megállapításához használja a
QuickTest csíkokat. Merítse a csíkot a
medencevízbe és pár másodpercen belül
hasonlítsa össze a csík színelváltozásait a
QuickTest dobozán lévŒ színmintával és
állapítsa meg a medence víz pH
értékét és klórtartalmát. A színminták finomítása eredményeként
most precízebb eredményt lehet
leolvasni, gyorsabban és egyszerıbben.

D-82144 Planegg

bélyeg helye

Az optimális – teljes körı –
medencevíz kezelési
rendszer !

Térítésmentes
nyomtatványok:
A nyomtatványok
megrendeléséhez
kérjük, töltse ki a
megrendelŒlapot
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A nagyobb higiénia elérésére a Filterclean Silver szırŒanyag
tisztító granulátum javasolt. A szakértŒk szerint a medencevízben elŒforduló problémák nagy része a szırŒtartályból ered.
Az elvégzett tesztek kimutatták, hogy majdnem minden 3. szırŒ
baktériumokkal fertŒzött. Ez nem megfelelŒ vízminŒséget és
mintegy 20%-os szırési kapacitás csökkenést okozhat.
A BAYROL által elvégzett kutatások eredménye a megoldás: a
Filterclean Silver, amely évekig hatékonyan mentesíti a
szırŒanyagot a bakériumoktól. Ez az új BAYROL szabadalom
garantálja a szırŒanyag baktérium mentességét és biztosítja,
hogy a fertŒtlenítŒ vegyszer a medence vizében fejtse ki
hatását és ne a szırŒtartályban. Keresse fel szakkereskedését
és fokozza vízkezelési módszerének hatékonyságát a
Filterclean Silver használatával!

58 98339/4B0401
használati utasítást.

A biocidokat biztonságosan kell használni. Használat elŒtt figyelembe kell venni a biztonsági jelzéseket és el kell olvasni a

Fokozza a COMPLETE
hatékonyságát még nagyobb
higiénia biztosításával!

Az uszoda felhŒtlen élvezete
BAYROL Deutschland GmbH, Postfach 1562, D-82144 Planegg
Tel. 089/85701-0, Fax 089/85701-241, http://www.bayrol.de

