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G-01

ΣταθεροποιητηΣ
Χλωριου

Σύνθεση η οποία παρατείνει 
τη δράση της χλωρίνης 
στο νερό πισίνας, 
αποτρέποντας την απώλεια 
αποτελεσματικότητας που 
προκαλείται από τις υψηλές 
θερμοκρασίες κατά τη 
θερινή κυρίως περίοδο. 

Συσκευασίες: 10 Kg / 25 Kg

G-03

Χλωριο ΒραδειαΣ 
δραΣηΣ

Τριχλωροϊσοκυανουρικό 
Οξύ. 
Βραδείας δράσης οργανική 
σύνθεση σε κόκκους, 
σταθεροποιημένη για την 
απολύμανση νερού πισίνας.

Συσκευασίες: 12 Kg / 30 Kg

G-02

Χλωριο ταΧειαΣ 
δραΣηΣ (ΣοΚ)

Διχλωροϊσοκυανουρικό 
Νάτριο. 
Ταχείας δράσης οργανική 
σύνθεση σε κόκκους, 
σταθεροποιημένη για την 
απολύμανση νερού πισίνας. 

Συσκευασίες: 12 Kg / 30 Kg

G-04

Στερεο 
ΜειωΣηΣ pH

Προϊόν σε μορφή κόκκων 
για να προσαρμόσετε το 
pH του νερού πισίνας 
στα επιθυμητά όρια. 
Είναι στοιχειώδες για τη 
βέλτιστη διαχείριση του 
νερού (απρόσκοπτη δράση 
χλωρίου κλπ) και για να 
αποφύγετε την ενόχληση 
στο δέρμα ή τα μάτια των 
λουομένων την οποία μια 
ανισορροπία του pH μπορεί 
να προκαλέσει.

Συσκευασίες: 16 Kg / 40 Kg

Χημικά Προϊοντα Πισίνας
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G-06

ΣυΜπυΚνωΜενο 
αλγοΚτονο

Αποτελεσματική ταχείας 
δράσης σύνθεση βασισμένη 
στο τεταρτοταγές 
αμμώνιο, με πανίσχυρη 
βακτηριοκτόνο, 
μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο 
δράση, προοριζόμενη για 
την πρόληψη και εξάλειψη 
των αλγών.

Συσκευασίες: 10 Lt / 25 Lt

G-05

υγρο 
ΜειωΣηΣ pH

Προϊόν σε υγρή μορφή 
για να προσαρμόσετε το 
pH του νερού πισίνας 
στα επιθυμητά όρια. 
Είναι στοιχειώδες για τη 
βέλτιστη διαχείριση του 
νερού (απρόσκοπτη δράση 
χλωρίου κλπ) και για να 
αποφύγετε την ενόχληση 
στο δέρμα ή τα μάτια των 
λουομένων την οποία μια 
ανισορροπία του pH μπορεί 
να προκαλέσει.

Συσκευασίες: 10 Lt / 25 Lt

G-07

υγρο 
ΚροΚιδωτιΚο 

Πολυμερές κροκιδωτικό 
με σπουδαίες συμπηκτικές 
και κροκιδωτικές ιδιότητες. 
Ικανό να κατακρημνίσει 
τα αιωρούμενα σωματίδια 
που βρίσκονται στο νερό 
πισίνας, που στη συνέχεια 
αφαιρούνται με το 
σκούπισμα.

Συσκευασίες: 10 Lt / 25 Lt 

G-08

ταΜπλετεΣ Χλωριου 
πολλαπληΣ δραΣηΣ

Βραδείας δράσης σύνθεση, 
στη μορφή ταμπλετών 
200 γρ. Συνδυάζει 
μακράς διάρκειας 
χλωριακή απολύμανση με 
αποτελεσματική προστασία 
κατά των αλγών και συνεχή 
διαύγανση νερού.

Συσκευασίες: 10 Kg / 25 Kg
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ειδοΣ

G-01
Σταθεροποιητής Χλωρίου

G-02
Χλώριο Ταχείας Δράσης

G-03
Χλώριο Βραδείας Δράσης

G-04
Στερεό Μείωσης pH*

G-05
Υγρό Μείωσης pH*

G-06
Συμπυκνωμένο Αλγοκτόνο

G-07
Υγρό Κροκιδωτικό

G-08
Ταμπλέτες Χλωρίου 
Πολλαπλής Δράσης

εναρΞη

4 Kg / 100 m³

2 Kg / 100 m³

-

1,5 Kg / 100 m³ για μείωση 
pH κατά 0,2 μονάδες

1,2 Lt / 100 m³ για μείωση 
pH κατά 0,2 μονάδες

1 Lt / 100 m³

-

-

λειτουργια

-

Σε περίπτωση που το νερό της 
πισίνας δεν είναι διαυγές εξαιτίας της 
πλημμελούς χλωρίωσης της ή άλλων 
έκτακτων παραγόντων (π.χ. βροχή με 
λάσπη κλπ) τότε χρησιμοποιείται σε 
αναλογία 2 kg / 100 m³

200 gr / 100 m³ / μέρα

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
αυξημένο pH ύστερα από τον 
διενεργούμενο έλεγχο τότε 
χρησιμοποιείται σε αναλογία 
1,5 Kg / 100 m³ για μείωση pH 
κατά 0.2 μονάδες

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
αυξημένο pH ύστερα από τον 
διενεργούμενο έλεγχο τότε 
χρησιμοποιείται σε αναλογία 
1,2 Lt / 100 m³ για μείωση pH 
κατά 0.2 μονάδες

0,25 Lt / 100 m³ / εβδομάδα

Σε περίπτωση που το νερό της πισίνας 
παρουσιάσει θολερότητα εξαιτίας 
αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνη 
κλπ) τότε χρησιμοποιείται σε αναλογία 
1 Lt / 100 m³

3 ταμπλέτες / 100 m³ / 4 μέρες

οδηγιεΣ ΧρηΣηΣ

Με το σύστημα ανακύκλωσης 
σε λειτουργία, τοποθετήστε την 
ενδεδειγμένη ποσότητα G-01 στα 
σκίμμερς ή στο κανάλι υπερχείλισης 
ή στο προφίλτρο της αντλίας, ώστε 
να διαλυθεί σταδιακά στο σύνολο του 
νερού της πισίνας. 

Προσθέστε την ενδεδειγμένη ποσότητα 
G-02 στα σκίμμερς ή στο κανάλι 
υπερχείλισης ή διασκορπίστε την 
ομοιόμορφα σ’ όλη την επιφάνεια της 
πισίνας, με το σύστημα ανακύκλωσης 
σε λειτουργία. Προτιμήστε ώρες που η 
πισίνα είναι άδεια από κολυμβητές. 

Προσθέστε την ενδεδειγμένη ποσότητα 
G-02 στα σκίμμερς ή στο κανάλι 
υπερχείλισης ή διασκορπίστε την 
ομοιόμορφα σ’ όλη την επιφάνεια της 
πισίνας, με το σύστημα ανακύκλωσης 
σε λειτουργία. Προτιμήστε ώρες που η 
πισίνα είναι άδεια από κολυμβητές.

Σ’ ένα δοχείο με νερό αραιώνετε την 
απαραίτητη δόση G-04 και την διαχέετε 
ομοιόμορφα σ’ όλη την επιφάνεια της 
πισίνας.  

Σ’ ένα δοχείο με νερό αραιώνετε την 
απαραίτητη δόση G-05 και την διαχέετε 
ομοιόμορφα σ’ όλη την επιφάνεια της 
πισίνας.  

Σ’ ένα δοχείο με νερό αραιώνετε την 
απαραίτητη δόση G-06 και την διαχέετε 
ομοιόμορφα σ’ όλη την επιφάνεια της 
πισίνας. 

Σ’ ένα δοχείο με νερό αραιώνετε την 
απαραίτητη δόση G-06 και την διαχέετε 
ομοιόμορφα σ’ όλη την επιφάνεια της 
πισίνας. Μετά από 8 ώρες περίπου, 
απομακρύνετε τους φλόκους που 
έχουν κατακαθίσει στον πυθμένα με τη 
σκούπα της πισίνας. 

Τοποθετήστε τις ταμπλέτες στα 
σκίμμερς ή σε επιλεγμένο σημείο του 
καναλιού υπερχείλισης φροντίζοντας 
να λειώνουν σε 3-4 μέρες περίπου, σε 
συνδυασμό με το χρόνο λειτουργίας 
του συστήματος ανακύκλωσης.

* Χρησιμοποιείτε ένα από τα δύο κατά προτίμηση

Καραβασίλης Στέργιος, 6945157589, karavasilis@oxygon.gr
Πλακίδης Θεόδωρος, 6984111404, plakidis@oxygon.gr
www.oxygon.gr
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