
FILTRAČNÉ MÉDIUM

PRÍRODNÉ ČISTENIE VODY

 nevyžaduje žiadne technicky náročné zariadenia, jednoducho nahraďte 
 rovnaký obsah piesku vo vašom filtri produktom Zeocem

 zaručuje úspory v nákladoch na údržbu bazénovej vody až o 50% 
 menej čistenia filtra znižuje náklady na ohrev vody  šetrí vaše peniaze 

 použitím Zeocemu sa účinok sanitačných látok výrazne zvýši čim dôjde
 k zníženiu množstva požadovaného chlóru až o 1/3

 efektívne odstraňuje aj najjemnejšie čiastočky znečistenia 3 mikrónov
 výsledkom je kryštálovo čistá voda v bazéne

 efektívne eliminuje zápach v bazéne a podráždenie očí a kože a tým, že účinne 
 odstraňuje z vody amónium a iné organické znečistenia
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FILTRAČNÉ MÉDIUM
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Návod k použitiu

1. Odstráňte existujúcu náplň pieskového filtra (jedná sa o výmenu náplne piesku )

2. Nasypte produkt Zeocem až po normálnu úroveň

3. Vyperte a vypláchnite filter (Backwasch - Rinse)

Pranie a vypláchnutie filtra

- je veľmi dôležité riadne vyprať produkt Zeocem, aby boli odstránené jemné prachové

častice, pred prepnutím filtra do normálneho filtračného cyklu

- urobte Prací - Vyplachovací (Backwasch - Rinse) cyklus najmenej 3x, alebo pokiaľ

voda za kontrolným sklom filtra nie je čistá

Doporučenie pri praní filtra

Nakoľko je Zeocem ľahší ako piesok a pri praní by mohlo dôjsť k odplaveniu jeho drob-

ných častíc, doporučujeme preto zredukovať prietok potrubia odpadnej vody.

Bezpečnosť pri práci

Produkt Zeocem vyrobený z prírodného Zeolitu, nie je  nebezpečný materiál, avšak opa-

trnosť je nutná, aby sa zamedzilo vdýchnutiu, alebo vniknutiu prachu do očí. Použitie

rúšky kryjúcej ústa a nos a použitie ochranných okuliarov je doporučené. V prípade za-

siahnutiu očí prachom, si ich opláchnite pod tečúcou vodou.

Skladovanie

Skladujte na suchom a zakrytom mieste mimo priameho slnečného žiarenia, pre dlhšiu

životnosť obalu.

Regenerácia

Zeocem a jeho aktívna zložka klinoptilolit má zvláštnu schopnosť odstraňovať z vody amo-

nium/amoniak. K udržaniu tejto výhody je potrebné náplň Zeocemu vo filtri regenerovať

10 % roztokom soli. Frekvencia regenerácie závisí na charaktere bazénu a jeho využití.

Frekvencia regenerácie:

     

Rodinné bazény -1 x za 2 roky

Plavecké bazény -1 x za 1 rok

Bazény s veľkou záťažou - podľa potreby a množstva amo-

nia (napríklad : rehabilitačné, detské, verejné bazény).

Pre bližšie informácie kontaktujte Vašeho bazénového predajcu, alebo servis.

Produkt               Balenie        Cena v € S DPH

Zeocem /0,5-1/1-2,5/2,5-5/4-8 mm/ 25 kg vrece                     40,- 
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PREDAJŇA:

Protifašistických bojovníkov č. 4

040 01 Košice

Tel.: +421 55 623 0805

Fax: +421 58 488 7050

VÝROBA:

Močiarska ulica 650/21

049 51 Brzotín

Tel.: +421 58 788 1220

Fax: +421 58 488 7050

Košice
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