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 הוראות שימוש -  פול  ®אקוופינס

 פול נותן:  ®אקוופינסשל טיפול שבועי פשוט 

 מי רחצה צלולים ובטוחים -
 טיפול עדין, אפילו לעור הרגיש ביותר -
 ללא קירות מלוכלכים או עם אבנית -
 בכימיקליםירידה בצורך  70%עד  -

 השלבים: 3פעלו לפי  –התחלה ותחזוקה שבועית 

 איזון .1
 חיטוי .2
 פול   ®טבלי)ו(ת למים אקוופינס .3

פול למי בריכה מיועד לשימוש   ®אקוופינסטיפול 
בבריכות שחיה בלבד. הוראות אלו ישימות כאשר מי 

 הבריכה שלך מאוזנים כיאות. 

 ליטר.  20,000גלונים/ 5,200פול מספיקה לטיפול שבועי של   ®אקוופינסכל טבליה של 

 4-לטיפול וכן בהראשונים  השבועות 4-פול לטיפול במים ב  ®אקוופינסיש להשתמש במנה כפולה של 
 השבועות האחרונים לפני סגירת הבריכה.

 יש לוודא כי הבריכה נוקתה בשאיבה ושהפילטרים נשטפו לאחור/נוקו באופן סדיר. .1
 וריכוז אבנית. PHיש לאזן את הבריכה מבחינת רמת אלקליין,  .2
 יש להוסיף את תכשיר החיטוי המאושר שלך לפי הוראות היצרן. .3
. )ראה/י )סקימר( או המקפה )דיספנסר(  הצף מיכל הפיזורפול ל  ®אקוופינסיש להוסיף טבלי)ו(ת  .4

 טבלת מינון(

 ליטר( 20,000גלונים/ 5,200 -פול מספיקה ל  ®אקוופינס* טבליית  1) טבלת מינון

   ®אקוופינסמינון  שבועות לאחר הפתיחה

 טבליות לדיספנסר/סקימר 2להוסיף  1,2,3,4שבועות 

 טבליה לדיספנסר/סקימר 1להוסיף  ואילך 5שבוע 

 טבליות לדיספנסר/סקימר 2להוסיף  שבועות לפני הסגירה 4

 

 לחשב את כמות המים בבריכה? דוגמא: כיצד

=  1.5*3.5*7היה אם כך: י נפחמ'. ה 1.5רוחב ועומק ממוצע  3.5מ',  7מדריך חישוב: בריכה היא באורך 
 ליטר. 40,000-ליטר. יעוגל ל 36,750מ' מעוקב =  36.75

 שימו לב: 

והאקוופינס אינו שבועות שכבת הביופילם מתחילה להשתחרר מבין האריחים. מאחר  4-5אחרי  .1
כימיקל, פעולתו איטית. הלכלוך שהשתחרר יתפזר במים והמים עלולים להראות עכורים. עקב זאת 

 חשוב לבצע שטיפה הפוכה ולשמור על פילטרים נקיים. 

 יתכן ויהיה צורך ביותר כלור לתקופה מוגבלת מאחר והאקוופינס משחרר לכלוך למים, המצריך חמצון.  .2

 PHהצללת המים, הוא נמצא כבר בתוך טבליית הפול. יש לשמור על רמת להשתמש בחומר ל אין .3

 (. ppm-0.05 0.1) מתאימותורמת כלור 

 השימוש באקוופינס שומר על רמת כלור חופשית במים ליותר זמן . .4

יותר, או )במידה והמים בבריכה מולאו לאחרונה והבריכה נקיה, ניתן להתחיל ישר עם טבליה אחת  .5
 .בשבועות הראשונים ולא לשים כמות כפולה (יכהבהתאם לגודל הבר

 


