VariTab
A vízminőség új dimenziója

ság
Újdon

Az uszoda felhőtlen élvezete

Kétrétegű tabletta a
gyors és hosszú távú fertőtlenítésre
Eljött az ideje a medencevíz kezelés

A kétrétegű tabletta előnyei:

alapjaiban új módszerének.

A medencevíz higiéniai tisztasága rendkívül fontos.

A BAYROL cég kutató és fejlesztő részlege

Úgy családja, mint az Ön számára is fontos, hogy

kifejlesztett egy kiváló, klór bázisú
medencevíz kezelési módszert: a VariTab-ot.

medencéjük vize nem csak kristálytiszta, de higiénikusan
is tiszta legyen? Akkor a VariTab a megoldás, amely új
perspektívát nyit a vízminőségben.
Mint ahogyan a nevéből sejthető a VariTab az első
kétrétegű tabletta, amely változó feloldódási üteménél
fogva, több fázisban fertőtleníti és tisztítja a vizet.
A VariTab homokszűrős medencékhez lett kifejlesztve,
adagolása a szkimmerbe történik.
A VariTab 4,5 kg-os környezetbarát anyagból készült
dobozban kapható.
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1. réteg

2. réteg

Klórsokk

Hosszú távú fertőtlenítés, pelyhesítés és
vízkeménység stabilizálás

A tabletta felső, kék színű
rétege kb. 10 percen belül

Az alsó, fehér réteg lassan oldódik és alapanyagai 1-2

oldódik fel. A kék rétegben

hétig hatékonyak a baktériumok, vírusok és gombák

lévő klór egy része gyorsan

ellen. Ezáltal a klórsokk után, a tabletta teljes

feloldódik és azonnal

feloldódásáig folyamatos és alapos fertőtlenítést biztosít.

bekerül a medence vizébe a homokszűrőn keresztül,

Ezzel egyidejűleg a tabletta pelyhesítő adaléka biztosítja

ezáltal klórsokkot okozva. A víz klór értéke rövid időre

a lehető legkisebb szennyeződések eltávolítását is.

jelentősen megnő, megöli a baktériumokat és

Ezáltal a víz sokkal tisztább lesz. A vízkeménység

megsemmisíti a szennyeződéseket.

stabilizáló adalék csökkenti a kalcium lerakódását.

A szűrőtartály homokja is tisztul és fertőtlenítődik
A kék rétegben lévő klór másik része nagyméretű, lassan
oldódó granulátumokból van. Ezek lerakódnak a
szűrőhomok felületén, 30 és 60 perc közötti időtartamon
át fertőtlenítik és tisztítják a szűrőhomokot. Ez rendkívül
fontos, mert az esetek többségében a rossz vízminőséget a szennyezett szűrőhomok okozza. A felmérések
szerint a használatban lévő
homokszűrők majd 50%-a
szennyezett szűrőanyagot
tartalmaz. A VariTab a
problémát annak keletkezése helyén szünteti meg,
ott ahol a szennyeződés és
a kosz van – a
szűrőhomokban.
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Bélyeg helye

A VariTab kétrétegű tabletta hatékony kombinációja a
gyors és lassú feloldódású fertőtlenítő anyagoknak ezzel
kétszeres higiéniai biztonságot garantálva. Hovatovább a
homokszűrő szűrőanyaga is tisztul és fertőtlenítődik.
A VariTab biztosítja a medencevíz kristály- és higiéniai
tisztaságát.
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Vállalat

Kereszt- és vezetéknév

Superflock
Filterclean Silver
Pool Relax
PoolManager
Care brochure
Soft & Easy
DuoTab®
Softswim
Multilong

X Kérem küldjék meg részemre az alábbi prospektusokat

VariTab, a vízminőség új dimenziója

Ingyenes
prospektusok
A következő
prospektusokat
rendelheti meg,
kérjük töltse ki a
nyomtatványt.
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58 98459/5B1101 • A biocidokat biztonságosan kell használni. Használat előtt figyelembe kell venni a biztonsági jelzéseket és el kell olvasni a használati utasítást.

Algásodás ellen a BAYROL a Desalgin
és Desalgin Jet vegyszereket ajánlja!
Az alga micro organizmus, amely nem kívánt szennyeződést
termel. Ez ideális táptalajt biztosít a baktériumok és
gombák számára.
Az alga gyorsan szaporodik és spórákban
terjed a levegőben lévő porszemekre
tapadva. A fertőtlenítőszerek önmagukban
nem hatékonyak az algaképződés
meggátolásában. A kissé habzó Desalgin
és a habzásmentes Desalgin Jet, ideális
kiegészítői a VariTabnak, mert az algák
néha nem reagálnak a klórra. A klór néha
nem tud áthatolni az alga telepek felszínén
lévő nyálkás rétegen. A BAYROL által
gyártott nagy koncentrátumú Desalgin
termékcsalád tagjai hatóanyagaiknál fogva
ideálisak a metabolikus folyamatok megszakítására, a növekedési folyamat megállítására, ill. az
algák elpusztítására. Az évek során a Desalgin termékek
folyamatos fejlesztésének eredményeként azok minden
típusú alga ellen hatékonyan alkalmazhatóak.
A Desalgin nem tartalmaz nehézfémeket és klórt, így nem
irritálja a bőrt, sem a szemet.
A Desalgin hatóanyagainak tökéletes kombinációjának
eredményeként nem csak az algák, hanem a baktériumok
szaporodását is megakadályozza, valamint eltávolítja az
apró szennyeződéseket, ezáltal víztisztító hatása is van.
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