
NEGA BAZENSKE VODE 
NATANČNO PREBERITE NAVODILA NA EMBALAŽAH KEMIKALIJ TER JIH 

UPOŠTEVAJTE 
 

OPOZORILO: 
 

Vse bazenske kemikalije so močna dezinfekcijska sredstva in 
so preden se razredčijo v bazenski vodi visoko koncentrirane 
in nevarne, pri doziranju je potrebno biti posebno previden! 

Ne vdihavati! Nositi zaščitna očala ter rokavice! 
 

Vedno v vedro najprej vlijemo vodo in šele nato dodajamo 
kemikalije.  

 
Različnih kemikalij nikoli ne mešajte med seboj, ker lahko 

pride do reakcije in eksplozije! 

 
 

1. URAVNAMO PH VREDNOST MED 7,0 in 7,6 

 
2. DODAMO KLOR DA DOSEŽEMO VREDNOST 

MED 0.5 IN 1.5 

 
 
 

1. PH VREDNOST 
 

V začetku, ko napolnimo bazen, je potrebno preverjati pH 
vrednost dnevno, kasneje, ko se voda umiri pa tedensko. 
Idealna pH vrednost v bazenski vodi se mora gibati med 7,0 in 
7,6. 
PH vrednost  vode uravnavamo s pH regulatorji. Običajno so v 
obliki granulata, ki ga zmešamo z vodo in ga vlijemo v bazen. 
PH znižujemo s PH MINUS granulatom, zvišamo pa z PH PLUS 
granulatom. 

 
 



2. KLORIRANJE 
 

SUNKOVITA (ŠOK) DEZINFEKCIJA VODE: 
 

KLOR GRANULAT: pri polnitvi bazena 150g/10m3 vode, nato 
štirinajstdnevno oz. po potrebi opravimo sunkovito kloriranje. 
Granulat stresemo v vedro polno vode ter mešamo dokler se 
popolnoma ne raztopi, saj lahko neraztopljene granule 
poškodujejo bazenske folije.  Nato ga vzdolž bazenskega roba 
vlijemo v bazen 

 

DOLGOTRAJNA DEZINFEKCIJA VODE: 
 

KLOR TABLETE: dodamo 1 do 2 200gramski tableti vsakih 4 do 
10 dni v dozirno bojo ali skimmer na 30-50m3 vode. Poraba 
lahko niha zaradi visokih temperatur vode, velikega števila 
kopalcev ali neurij. 
 
Dodajanje bazenskih algicidov po tedenskih priporočenih odmerkih napisanih na 

embalaži pomaga pri zaščiti proti nastanku alg. 

 
 

ODSTRANJEVANJE ALG: 
 

klor ne more uničiti alg dokler se držijo površine, zato je 
potrebno vse površine na katerih se naberejo alge podrgniti z 
bazensko krtačo ali gobico, da jih klor lahko uniči. 
postopek: 

1. napravimo klorni šok 
2. skrtačimo bazen 
3. dodamo bazenski algicid (alba, alba super) približno 

2dl na 10m3 
4. čez 6 do 24 ur operemo peščeni ali kartušni filter 

 
po potrebi postopke ponovimo naslednji dan 

ADRIAPOOL BAZENI, SERVIS, OPREMA d.o.o. 
Šuceva ulica 27, 4000 Kranj, Slovenia 

NAROČILA IN PRODAJA: 031 632 444 

SERVISNI TELEFON: 031 732 325 

info@adriapool.com 


