
Havuz Kimyasalları



WTR CALHYPO Waterlife  Havuz suyu dezenfektanıHavuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan  Waterlife Calhypo %70 aktif klor içeren WTRstabilizatörsüz granül bir klordur. İçme suyu kullanımına uygundur. Stabilizatör içermediğinden havuz suyu şoklama kimyasalı olarak kullanılabilir. Kalsiyum sertliği düşük olan havuz sularında rutin olarak kullanılabilir.
Kullanma Talimatı : Şoklama yapmak için 100 m³ havuz suyu için 400 gr  Waterlife Calhypo kullanılması önerilir. Günlük WTRkullanımlarda klor ölçümü yapılarak, suyun ihtiyacı kadar kullanılması önerilir.

Ürün Adı Ambalaj
2306009 Wtr Calhypo  40  Plastik FıçıKG
2306040 Wtr Calhypo  25  Plastik KovaKG
Ürün Kodu

SELENOİD TRICHLORE TABLET  Havuz Suyu DezenfektanıHavuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan, %90 aktif klor içeren, stabilizatörlü, yavaş çözünen 200 gr tablet formda bir kimyasaldır. Stabilizatörlü oluşu klorun havuz suyunda kaldığı süreyi artırır. Ürünün pH 2-3 aralığında olduğundan havuz suyunun pH'ını düşürücü etkisi vardır. Stabilizatörsüz klor türevlerine göre ekonomiktir.
Kullanım Talimatı : 100 m3 havuz suyunda 1,5 ppm klor seviyesi için 1 adet Selenoid Trichlore Tablet kullanılır. Aktif olduğu pH aralığı 7,2-7,6 dır. Her hafta düzenli olarak siyanürik asit ölçümü yapılmalıdır. Her gün düzenli olarak ters yıkama yapılması; hem havuz dengesinin sağlanması hem de, stabilizatör oranının düşürülmesi için önemlidir.suyunun 

Ürün Adı Ambalaj
2306004 Selenoid Trichlore Tablet 25  Plastik KovaKG
2306003 Selenoid Trichlore Tablet 10  Plastik KovaKG
Ürün Kodu

SELENOİD TRICHLORE GRANÜL  Havuz Suyu DezenfektanıHavuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan, %90 aktif klor içeren, stabilizatörlü, yavaş çözünen granül klorlu bir bileşiktir. Ürünün pH 2-3 aralığında olduğundan havuz suyunun pH'ını düşürücü etkisi vardır. Stabilizatörsüz klor türevlerine göre ekonomiktir.
Kullanım Talimatı : 1 ppm klor seviyesi için 100 m3 havuz suyuna 130 gr kullanılır.Ürünün geç çözülme özelliği sayesinde yosunlaşma olan bölgelerde yüzeyden serpilerek uygulanabilir. Aktif olduğu pH aralığı 7,2-7,6 dır.

Ürün Adı Ambalaj
2306012 Selenoid Trichlore 50  Plastik FıçıKG
2306011 Selenoid Trichlore 25  Plastik KovaKG
2306010 Selenoid Trichlore 10  Plastik KovaKG

Ürün Kodu

SELENOİD DICHLORE GRANÜL  Havuz Suyu DezenfektanıHavuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan, %56 aktif klor içeren, stabilizatörlü, hızlı çözünen granül bir kimyasaldır. Ürün stabilizatör içerdiğinden; serbest klorun, güneşin olumsuz etkileri ile kısa zamanda bozularak yok olmasını engeller. Suda çok hızlı çözünerek aktif hale geldiğinden havuz suyu şoklaması için uygundur.
Kullanım Talimatı : Düzenli kullanımda 100 m3 havuz suyu için 200 gr Selenoid Dichlore kullanılması uygundur. Ürün kullanımında her hafta düzenli olarak siyanürik asit ölçümü yapılmalıdır.Her gün düzenli olarak ters yıkama yapılması hem havuza taze su alınması, hem havuz suyunun dengesi hem de, stabilizatör oranının  düşürülmesi için önemlidir. Karıştırma tanklarında çözülerek dozaj pompasıyla kullanılabilir.

Ürün Adı Ambalaj
2306008 Selenoid Trichlore 50  Plastik FıçıKG
2306007 Selenoid Trichlore

25  Plastik KovaKG2306006 Selenoid Trichlore
10  Plastik KovaKG

Ürün Kodu

2306005 Selenoid Trichlore
50  Plastik FıçıKG
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SELENOİD HYPOCHLORIDE  Havuz Suyu DezenfektanıStabilizatör içermeyen, havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan sıvı bir üründür. Stabilitesi diğer klorlu bileşikler göre daha azdır. Şok klorlama için en çok tercih edilen üründür. Sıvı bir ürün olduğu için dozajlama sistemleriyle kullanıma elverişlidir.
Kullanım Talimatı : 100 m³ havuz suyunda 1 ppm klor değerine ulaşmak için 1000 ml – 1250 ml (1200 – 1500 gr) Selenoid Hypochloride kullanılır. Sıvı olduğundan dozaj pompasıyla kullanıma uygundur. Stabilizatör içermediğinden, klor seviyesini korumak zor olacağından, otomatik kontrol paneli olmayan havuzlarda kullanılması önerilmez veya stabilizatörlü bir klorlu bileşikle kombinolarak kullanımı önerilir.

Ürün Adı Ambalaj
2306001 Selenoid Hypochloride 25  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

WTR KS Waterlife 15Havuz Suyu DezenfektanıStabilizatör içermeyen, havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan sıvı bir üründür. Stabilitesi diğer klorlu bileşikler göre daha azdır. Şok klorlama için en çok tercih edilen üründür. Sıvı bir ürün olduğu için dozajlama sistemleriyle kullanıma elverişlidir.
Kullanma Talimatı : Sorunuz

Ürün Adı Ambalaj
2206001 WTR KS -15 25  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

SELENOİD LIQUIDE MINUS  pH  pH DüşürücüYüzme havuzlarında pH değerini düşürmek için kullanılan sıvı bir üründür. Havuz suyunun pH değerine göre kullanılır. Kokusuz olması kullanıcılar için rahatlık sağlar.
Kullanım Talimatı : Alkalinitesi 80-120 ppm olan havuzlarda pH 0,1 derece düşürmek için 2.250 gr Selenoid Liquide pH Minus kullanılır.

Ürün Adı Ambalaj
2306002 Selenoid Liquide (Sıvı) pH (-) 25  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

SELENOİD TOZ MINUS  pH  pH DüşürücüHavuz suyunun pH değerinin düşürülmek için kullanılan inorganik, toz bir üründür. Ürünün toz olması kullanım kolaylığı sağlar.
Kullanım Talimatı : 100 m3 havuz suyunun pH’ını 0,1 derece düşürmek için 2000 gr - 2.250 gr Selenoid pH Minus kullanılır. İstendiği takdirde solüsyon olarak dozaj pompasıyla kullanılabilir. Havuz suyunun ideal pH aralığı 7 -7,4’dür.

Ürün Adı Ambalaj
2306018 Selenoid Toz pH Minus 25  Plastik FıçıKG
2306017 Selenoid Toz pH Minus 10  Plastik FıçıKG
Ürün Kodu
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SELENOİD ALKA PLUS  pH ve Alkalinite YükselticipH ve/veya alkalinitesi düşük olan havuzlarda bu değerlerin yükseltilmesi için kullanılır. Ürün özelliği gereği pH'ı 7,2-7,6 aralığında tutarak, alkaliniteyi yükseltmesidir.
Kullanım Talimatı : pH yükseltmek için kullanıldığında, 100 m³ havuz suyunda pH’ı 0,1 yükseltmek için 1000 gr -1500 gr Selenoid Alka Plus kullanılır. Alkalinitesi düşük olan havuzlarda firma temsilcisinin önerdiği şekilde kullanılır.

Ürün Adı Ambalaj
2306027 Selenoid Alka (+) 10  Plastik FıçıKG
Ürün Kodu

SELENOİD ALKA MINUS  pH ve Alkalinite Düşürücüİnorganik asit içeren bir kimyasaldır. Havuz suyunda pH ve alkalinite düşürücü olarak kullanılır. Alkalinitesi 120 ppm'den yüksek olan havuzlarda kullanılması önerilir.
Kullanım Alanları : Alkalinitesi yüksek olan havuzlarda firma temsilcisinin önerdiği şekilde kullanılır.pH düşürücü olarak kullanıldığında 100 m³ havuz suyunda pH’ı 0,1 düşürmek için 750-1000 ml Selenoid Alka Minus kullanılır. pH düşürücü olarak kullanıldığında diğer tüm pH düşürücülere göre daha ekonomik bir üründür. İstenildiği taktirde dozaj pompası veya diğer otomatik sistemlerle kullanılabilir.

Ürün Adı Ambalaj
2306028 Selenoid Alka (-) 29  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

SELENOİD BRIGHT Topaklayıcı – Sürekli TemizleyiciFiltrede tutulamayan mikro partikülleri topaklayarak tutulmasını sağlayan ve havuz suyunu berraklaştıran bir üründür. Düzenli kullanımda, yoğun yüzücüsü olan ve konum olarak kirlenmeye müsait havuzlarda görülen bulanıklığın oluşmasını engeller.Dezenfeksiyona yardımcı özelliği olan bir üründür.
Kullanım Talimatı : 100 m3 havuz suyu için haftada bir-iki defa 1.000 gr Selenoid Bright kullanınız. Ürün uygulandıktan bir gün sonra filtrelerin kontrol edilmesi, gerektiğinde ters yıkama yapılması önerilir.

Ürün Adı Ambalaj
2306020 Selenoid Bright 20  Plastik BidonKG
2306019 Selenoid Bright 10  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

SELENOİD ALG   S40Havuz Suyu Biyositi – Yosun ÖnleyiciHavuz suyundaki klorla uyumlu çalışan, yosun oluşmasını engelleyen, uzun süre etkili sıvı bir kimyasaldır. Havuz suyundaki klorun etkisini kaybettiği noktada, suyun dengesinin korunmasında önemli bir etkisi vardır. Suyu berraklaştıran ve kalitesini artıran  bazlı güçlü bir biyosittir.QAC
Kullanım Talimatı : 100 m³ havuz suyunda, haftada bir –iki defa 2500 gr (2500 ml) kullanımı uygundur. Sezon açılışında, Selenoid Alg S40 seyreltilmeden havuz duvarlarına ve zeminine sürülür. İki saat beklendikten sonra, durulama yapmadan havuz, su ile doldurulur. Bu işlem sezon içindeki kimyasal kullanımını azaltır.

Ürün Adı Ambalaj
2306016 Selenoid Alg S40 20  Plastik BidonKG
2306015 Selenoid Alg S40 10  Plastik BidonKG
Ürün Kodu
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SELENOİD KB  20Kışlık Bakım ÜrünüHavuz suyunun sezon dışı şartlandırılması için kullanılan bir kimyasaldır. Sezon dışı kireç, yosun ve dış etmenlerle gelen maddelerin verdiği tahribatı engeller. Kış boyunca havuz suyunun görselliğinin korunmasını sağlar. İyon tutucular ve yosun önleyici hammadde içerir.
Kullanım Talimatı : İlk kullanımda 100 m3 havuz suyu için 4 , müteakip aylarda 2  ilave edilir. Uygulama süresince klor seviyesi LT LTmin.1 ppm olarak tutulmalı ve haftada en az bir kez tam sirkülasyon sağlanacak şekilde filtrasyon yapılmalıdır.

Ürün Adı Ambalaj
2306030 KB 20 10  Plastik BidonKG

KB 20 20  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

SELENOİD FT  99Filtre TemizleyiciOrganik esaslı asit içeren bir kireç çözücüdür. Filtre ve havuz yüzeylerinin temizliği için kullanılır. Kireç, mineral ve organik madde birikimlerini çözer. Aynı amaçla kullanılan inorganik asitler gibi aşındırıcı değildir. Toz olduğundan kullanışlı ve ekonomiktir. 
Kullanım Talimatı : Filtreye kuartz kumu konulduktan sonra kalan hacim su ile doldurulur. Su miktarının %10’u kadar ürün ilave edilir. 10-12 saat beklenir. Bekleme süresi sonunda ters yıkama yapılır. Yüzey temizliği için de %10-20 lik çözeltisi kullanılır. Uygulama esnasında filtre kapağının açık bırakılması, oluşabilecek bir gaz çıkışına tedbir olarak önerilir.

Ürün Adı Ambalaj
2306029 Selenoid  99FT 25  Plastik FıçıKG
Ürün Kodu

SELENOİD FLOCK  14 ÇöktürücüPolimerik yapıda bir kimyasaldır. Havuz suyunda bulunan partiküllerin topaklaşarak havuzdibine çökmesini ve filtrede tutulmasını sağlar. Düşük dozajlar da bile çok etkilidir. Havuzunkapalı olduğu saatlerde uygulanmalı, uygulama ertesinde makineler bir tur çalıştırıldıktansonra kapatılarak; su dinlenmeye ve çökmeye bırakılmalıdır. Uygulamanın ertesinde mutlaka dip süpürgesi yapılarak, dibe çöken partiküller dışarı atılmalıdır ve filtre temizliği kontrol edilmelidir. 
Kullanım Talimatı : 100 m3 havuz suyu için 600 gr -1000 gr Selenoid Flock 14 kullanılması uygundur. Uygun pH 7,2 - 7,6 aralığıdır. Kullanılacak miktarın havuz yüzeyinden veya denge tankından verilmesi tavsiye edilir.

Ürün Adı Ambalaj
2306024 Selenoid Flock 14 22  Plastik BidonKG
2306023 Selenoid Flock 14 11  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

SELENOİD COMPLEX İyon Tutucu – Sertlik StabilizatörüHavuza alınan taze suyun yapısında bulunan sertlik ve metal iyonlarının tutulmasını sağlar. Havuz suyunda metal iyonlarından kaynaklanan renklenmeyi önler. Havuz yüzeyi ve filtrasyon sisteminde sertlik kaynaklı kireçlenmelerin oluşmasını önler. Havuz suyunda kalsiyum tuzlarının verdiği bulanıklığı engeller. Sezon öncesinde ham suyun detaylı analizi yapıldıktan sonra kullanım şekli belirlenmelidir.
Kullanım Talimatı : Dozaj miktarı ham suyun analiz sonucuna göre hesaplanmalıdır. Rutin kullanımlarda 100 m3 havuz suyu için 1000 gr Selenoid Complex kullanılması önerilir. Ürün firma temsilcisinin önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

Ürün Adı Ambalaj
2306026 Selenoid Complex 20  Plastik BidonKG
2306025 Selenoid Complex 10  Plastik BidonKG
Ürün Kodu
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WTR SCALE  Filtre Yüzey TemizleyiciSeramik yüzeylerde kullanılan asidik temizleme malzemesidir. Tamamen asit birleşimi olduğundan gıda sanayinde zemin ve ekipman temizliğinde kullanımı uygundur. Su sertliğinin yüksek olduğu yerlerde, suyun dolaşımda olduğu sistemlerde zamanla oluşan Kireç birikimlerinin temizlenmesi için kullanılır.
Kullanım Talimatı : Sorunuz ...

Ürün Adı Ambalaj
2306034 WTR Scale 25  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

SELENOİD BK  100Bağlı Klor İndirgeme ÜrünüKlorlu bileşiklerle dezenfeksiyonu sağlanan havuzlarda oluşacak bağlı klor sorununu çözen bir üründür. Havuz suyundaki bağlı kloru yok etmek için kullanılır. Organik maddeler üzerinde oksitleyici etkisi vardır. Uygulama sonrasında klor kokusunun azalması ve suyun berraklık kazanması en önemli görsel sonuçlardır. Uygulama sonrasında serbest klorun, uygulama öncesine göre yükselmesi ürünün çalıştığını göstermektedir.
Kullanım Talimatı : 100 m3 havuz suyuna, 1000 gr - 2000 gr Selenoid  100 filtrasyon öncesinde ilave edilir.BK

Ürün Adı Ambalaj
2306031 Selenoid  100BK 10  Plastik KovaKG
Ürün Kodu

Selenoid  100BK 25  Plastik KovaKG

WTR WATERLIFE INACT   20 Kullanıma Hazır İnaktivasyon ÜrünüHidrojen peroksit, gluteraldehit, perasetik asit ve klor bazlı ürünlerin inaktivasyonunda kullanılır.Ürün kullanıldıktan sonra havuzda dezenfektanı sağlayan okside edici ürün varlığını indirgemektedir. 
Kullanım Alanı : Havuz suyundaki toplam klor değerini düşürmek veya bertaraf etmek için: 1 ppm kloru inaktive etmek için 7,5 ppm WTR Waterlife Inact 20 kullanılması tavsiye edilir. Denge tankından verilmesi durumunda kesinlikle filtre kumunun temiz olmasına dikkat edilmelidir. Asidik yapısı gereği kullanımdan sonra havuz suyu pH’sı kontrol edilmesi gerekir ve pH 7,2 – 7,4 olarak ayarlanmalıdır.
5  % 2 Gluteraldehiti inaktive etmek için: 1,5  -  20 kullanınız.LT LT WTR INACT5  % 2 Hidrojen Peroksit inaktive etmek için: 1,4  -  20 kullanınız.LT LT WTR INACT

Ürün Adı Ambalaj
2306035 WTR Inact 20 20  Plastik BidonKG
Ürün Kodu

WTR Inact 20 10  Plastik BidonKG
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A-BULANIK SU  

B - HAVUZ SUYUNDA   RENKLENME  

C – YOSUN OLUŞUMU   

D - KÖPÜRME 

E - HAVUZ YÜZEYLERİNDE  LEKELENMELER  

F- YETERSİZ FİLTRASYON  

G- GÖZDE İRRİTASYON  /  KLOR KOKUSU  

HAVUZ SUYUNDA OLUŞABİLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ     
1 –     ile  Ph 'I Düşürün.SELENOİD LIQUIDE PH MINUS2 –Düzenli olarak   S40 ve havuz SELENOİD ALGşartlarına uygun klor kullanın. 3 - Filtrasyon Sistemini Gözden Geçirin.4 –     kullarak  Alkaliniteyi SELENOİD ALKA MINUSDüşürün Yada Alkalinite değerinin ideal olduğunu bildiğiniz suyu kullanarak havuza su ilave edin.(İdeal değer 30-120 ppm ) 5 - Kullandığınız Klor Türünü Daha İyi ÇözünenBir Tür İle Değiştirin.6 - Havuzunuzu    veya  WTR CALHYPO SELENOİD ile klayın.HYPOKLORİDE Şo7 - .   ve/veya   SELENOİD BRIGHT SELENOİD COMPLEXuygulayın”
1 - Yüzeylerde oluşan metal çökelti ve lekelerini
gidermek için demir giderici bir ajan kullanılmalıdır. 
Ardından filtrasyon sistemi en az 24 saat
kesintisiz çalıştırılmalıdır.Bu işleme yardımcı
olmak üzere havuzun klorla şoklanması ve 
uygun miktarda topaklayıcı / berraklaştırıcının
kullanılması faydalı olur.
2 - Bkz. Aşağıdaki açıklama
3 –    kullanarak  SELENOİD ALKA PLUS ALKALİNİTE
değerini yükseltin.Ph değerinin stabil olduğunu 
gözlemleyin.

1 -. pH' ı 7,2 - 7,6 arasında dengeleyin2 -. Havuz suyu mutlak suretle uygun klor ile şoklanmalıdır. şoklanmalıdır3 - Yosunlanan havuz duvarlarını yosun fırçasıylafırçalayın.4 - Ertesi gün dibe çöken ölü yosunları,vakumsüpürgesiyle temizleyin.5 - Yosunu önlemek için, havuzunuzda yosun önleyici ve kloru düzenli olarak kullanın.
1 - Zamanla kaybolacaktır. Beklemek istenmiyorsa havuza taze su alınmalıdır.2 - Havuz suyunu   ile şoklayın. WTR CALHYPO

1 - pH' ı 7,2 - 7,6 değerine getirin.2 - Toplam alkaliniteyi ideal değerine getirin.3 - pH' ı, pH düşürücü  ile düşürün veya havuzu kısmen boşaltarak taze suyla doldurun. 4 - Havuz suyuna   ilave edinSELENOİD COMPLEX

1 - Problemleri daha önce belirtildiği şekilde giderin. 2 - Suyun kimyasal dengesini yeniden kurun.( pH, toplam alkalinite ve sertlik )3 - Filtreyi   99 kullanarak  temizleyin.SELENOİD FT

1 - pH' ı 7,2 - 7,6 değerine getirin.
2 - Bağlı klor (kloramin) bileşiklerini,  WTR

 ile şoklama yaparak giderin.CALHYPO
1 - Dengesiz pH, yosun önleyici ajan2 - Kloraminler

1 - Yosun oluşumu, yüzücü artıklarıve / veya suyun kimyasal dengesizliğindenkaynaklanan su debisinin azalması.2 - Kireç oluşumu3 - Güneş yağları

1 - Havuz suyunun pH ' ının düşük olması nedeniyle metal havuz aksamınınkorozyonu2 - Yüksek pH3 - Yüksek alkalinite4 - Suda çözünmüş metaller

1 - Yüksek dozda yosun önleyici ajankullanımı2 - Suda çözünebilir organik kir birikimi

1 - Yetersiz serbest klor bakiyesi2 - Günlük bakım programının yetersizliği

 1 - Sudaki klor,suda mevcut istenmeyenmineralleri oksitleyerek gözle görülürrenkli bileşiklere dönüştürür.Örneğindemir ve mangan mevcudiyeti suyunklorla birlikte kahverengi ve siyah rengedönüşmesine neden olur. Bakırın olmasıhalinde, suyun rengi yeşile döner.2 - Yosun oluşumu3 - Toplam alkalinite ve pH'daki ani veaşırı düşüşler.

1 - Havuz suyu pH ' ı çok yüksek2 - Yosun oluşumu3 - Yetersiz sirkülasyon4 - Toplam alkalinitenin yüksek oluşu5 - Çözünmeyen dezenfektan artıklar6 - Yüzücülerin suda çözünebilirorganik artıkları
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