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Chemie Akrapool

Chlorová řada

Kyslíková řada

O2 - Aktivátor
Tekutý přípravek pro použití v kombinaci s kyslíko-
vým granulátem nebo tabletami. Zabraňuje výskytu 
řas. Aktivátor rozmíchejte v přiměřeném množství 
vody a pozvolna vlévejte do vody podél okrajů bazénu.  
Dávkování 10 ml aktivátoru + 20 g tablet nebo granulá-
tu na 1 m3 vody.
Balení: 1 l – obj. č. CH30307

O2 - ŠOK granulát
Rychle rozpustný kyslíkový granulát určený k bezchlo-
rové údržbě vody v bazénu. Vhodný pro vířivé vany. 
Granulát sypte přímo do vody podél stěn. Ideálně půso-
bí v kombinaci s aktivátorem. Dávkování 200 g granulá-
tu + 100 ml aktivátoru na 10 m3. Následné dávkování je 
možné provádět tabletami v kombinaci s aktivátorem.
Balení: 1 kg – obj. č. CH30308

O2 - Multi Tabs
Multifunkčí kyslíkové tablety pro bezchlorovou 
údržbu vody v bazénu. Kombinace desinfekce 
a přípravku proti řasám. Tablety vkládejte do plo-
váku, skimmeru nebo dávkovacího zařízení. První 
dávkování 2 tablety na 30 m3, následné dávkování 1 
tabletu na 30 m3 týdně.
Balení: MAXI tablety 1 kg – obj. č. CH30309

O2 - Tablety
Rychle rozpustné tablety určené pro bezchlo-
rovou údržbu vody v bazénu. Tablety vkládejte 
do plováku, skimmeru nebo dávkovacího zaří-
zení. Ideálně působí v kombinaci s aktivátorem.  
Dávkování 100-200 g tablet + 100 ml aktivátoru 
na 10 m3 vody týdně.
Balení: MINI tablety 1 kg – obj. č. CH30305
 MAXI tablety 1 kg – obj. č. CH30306

CH - Stabilizátor
Chlorový rychlorozpustný 
granulát obsahující víc než 
56 % aktivního chloru, sta-
bilizovaný pro všechny tvr-
dosti vody, určený k vyšší-
mu a rychlému zachlorování 
vody. Přípravek rozmíchejte 
v nádobě s vodou a rozlévej-
te podél stěn bazénu. Po užívá 

se po napuštění vody, po bouřce, po silném pro-
vozu atd. Počáteční dávkování 100 g/10 m3 vody, 
průběžné 35g/10 m3 vody.
Balení: 1 kg – obj. č. CH30312

CH - ŠOK granulát
Chlorový granulát obsahu-
jící 68 % aktivního chlóru, 
anorganický, lehce zvyšující 
pH. Rychle a prakticky beze 
zbytku rozpustný. Vhodný 
pro pitnou vodu. Granulát 
nejprve rozmíchejte v ná-
době s vodou, roztok roz-
lévejte podél okrajů bazénu. 

Dávkování 70 g na 10 m3 vody.
Balení: 1 kg – obj. č. CH30310, 5 kg - obj. č. CH30140

CH - Tablety 
rychlorozpustné
Chlorové rychlorozpustné 
tablety obsahující více než 
50 % aktivního chlóru, sta-
bilizované pro všechny tvr-
dosti vody. Tablety vkládej-
te do plováku, skimmeru 
nebo dávkovacího zařízení. 

Určeno pro rychlé zvýšení hodnoty volného 
chlóru. Dávkování 100 g tablet na 10 m3.
Balení: MINI tablety 1 kg – obj. č. CH30302

CH - Tablety 
STABIL
Chlorové pomalurozpustné 
tablety obsahující víc než  
80 % aktivního chlóru, stabi-
li zové pro všechny tvrdos-
ti vody. Tablety vkládejte 
do plováku, skimmeru nebo 
dávkovacího zařízení. Urče-

né pro běžnou dezinfekci vody. Dávkování 200 g 
tablet na 10 m3 vody týdně.
Balení: MINI tablety 1 kg – obj. č. CH30301
 MAXI tablety 1 kg – obj. č. CH30300

CH -  
STABIL granulát
Chlorový rychlorozpustný 
granulát obsahující víc než 
56 % aktivního chloru, stabi-
li zovaný pro všechny tvrdos-
ti vody, určený k vyššímu 
a rych lému zachlorování vo   -
dy. Přípravek rozmíchejte 

v ná  době s vodou a rozlévejte podél stěn bazénu. 
Používá se po napuštění vody, po bouřce, po sil-
ném provozu atd. Počáteční dávkování 100 g/10 m3 
vody, průběžné 35 g/10 m3 vody.
Balení: 1 kg – obj. č. CH30311

Chlor STOP
Přípravek ve formě práš-
ku pro snížení množství 
volného chlóru ve vodě. 
Vhodný pro všechny ba-
zény s filtrací se zpětným 
výplachem. Přípravek nej-
prve rozmíchejte v nádo-
bě s vodou a potom roz-
lévejte podél stěn bazénu. 

Na každý miligram přebytečného chlóru dáv-
kujte 1 g Chlor Stopu na 1 m3 vody.
Balení: 1 kg – obj. č. CH30127

CH - Multifunkční tablety
Multifunkční po ma  lurozpustné ta  blety zajišťují de sinfekci vody, pomáhají vyvločkovat 
nečistoty a fungují jako prevence proti výskytu řas. Obsahují 80 % aktivního chlóru. Sta-
bilizované proti rychlému uvolňování chlóru vlivem působení slunce a tepla. Dávkujte 

pomocí dávkovače nebo plováku. Dávkování 200 g tablet na 20 m3 vody týdně.
Balení: MINI tablety 1 kg – obj. č. CH30303, 3 kg – obj. č. CH30136

MAXI tablety 1 kg – obj. č. CH30304, 3 kg – obj. č. CH30131, 5 kg – obj. č. CH30132



pH +
Rychle rozpustný granulát určený pro zvýšení hodnoty 
pH vody. Neobsahuje chlorid. Při tvrdé vodě kombinuj-
te s přípravkem MINERAL Magic. Přidávejte po dávkách 
přímo do vody a nechte dobře rozptýlit. Dávkování 
100 g/10 m3 vody zvýší pH cca o 0,2.
Balení: 1 kg – obj. č. CH30316, 3 kg – obj. č. CH30133

Alkalita +
Rychle rozpustný granulát určený pro zvýšení celkové 
alkality vody. V potravinářské kvalitě, absolutně bez 
chlóru. Odměřené množství přípravku nasypejte ko-
lem stěn. Dávkování 240 g/10 m3 zvýší celkovou alkalitu 
o cca 0,35 mmol/l (35 ppm).
Balení: 1 kg – obj. č. CH30117

pH –
Rychle rozpustný granulát určený pro snížení hodnoty pH vody. 
Neobsahuje chlorid. Granulát nejprve rozpusťte v nádobě s vodou 
a rovnoměrně rozlévejte podél stěn bazénu. Dávkování 100 g / 10 m3 
vody sníží pH cca o 0,1.
Balení: 1,5 kg – obj. č. CH30317, 5 kg - obj. č. CH30134, 15 kg - obj. č. CH30135

Úprava pH a alkality

Algicid STANDARD
Tekutý přípravek bez chlóru se sníženou pě-
nivostí zajišťující prevenci proti tvorbě řas. 
Používání kombinujte s mechanickým čištěním 
např. kartáčováním. Přípravek rozmíchejte 
ve vodě a potom rozlévejte podél stěn ba-
zénu. První dávkování 100 ml na 10 m3 vody, 
následně 50 ml na 10 m3.
Balení: 1 l – obj. č. CH30313

Algicid SPECIÁL
Tekutý prostředek pro prevenci a likvidaci vod-
ních řas. Absolutně nepěnivý, vhodný pro použití 
v bazénech s protiproudy a ve vířivých vanách. 
Přípravek dávkujte přímo do bazénu nebo pomo-
cí dávkovacích čerpadel. Počáteční dávkování 
200 ml/10 m3 vody, běžné dávkování 100 ml/10 m3 
vody na 14 dní. Pro odstranění již vzniklých řas 
dávkujte 600 ml/10 m3 vody, případně kombinuj-

te s přípravkem CH-ŠOK granulát.
Balení: 1 l – obj. č. CH30314

Algicidy
Algicid SUPER +
Tekutý prostředek pro prevenci a li-
kvidaci vodních řas. Absolutně nepě-
nivý, vhodný pro použití v bazénech 
s protiproudy a ve vířivých vanách. 
Přípravek dávkujte přímo do bazénu 
nebo pomocí dávkovacích čerpadel. 
Počáteční dávkování 100 ml/10 m3 
vody, běžné dávkování 40 ml/10 m3 
vody na 14 dní. Pro odstranění již vznik-
lých řas dávkujte 250-500 ml/10 m3 
vody, případně kom  binujte s příprav-
kem CH-ŠOK granulát.
Balení: 1 l – obj. č. CH30315, 
 5 l – obj. č. CH30138

Vločkovače
Vločkovač tekutý
Tekutý prostředek pro zvý-
šení filtrační účinnosti. Neut-
rální pH, vhodný pro bazény, 
komunální a průmyslové čis-
tírny komunálních vod. Vlé-
vejte přímo do skimmeru při 
zapnuté filtraci nebo dávkujte 
pomocí dávkovacích čerpa-
del. Dávkování 50-100 ml 
na 10 m3 vody.
Balení: 1 l – obj. č. CH00936

Vločkovač SUPER projiskřovač
Tekutý prostředek pro rychlé silné vyvločkování. Používá se 
neředěný. Vhodný pro bazény, komunální a průmyslové čis-
tírny odpadních vod. Rovnoměrně rozlévejte po vodní hladi-
ně, nebo dávkujte pomocí dávkovacích čerpadel. Dávkování 
10-50 ml/10 m3 přímo na hladinu nebo 1-7 ml/10 m3 oběhové 
vody.
Balení: 1 l – obj. č. CH30120, 5 l – obj. č. CH30228

Vločkovač granulát
Absorbuje volné částice a tím umožňuje jejich 
odstranění z vody. Přípravek rozmíchejte v teplé 
vodě a pomocí konve nalijte na vodní hladinu. 

Dávkování 100 g na 10 m3 vody.
Balení: 1 kg – obj. č. CH30121

Vločkovač KARTUŠE
Kartuše jsou určeny pro dlouhodobé vločkování, zvyšují účinnost 
filtrace. V balení 8 ks kartuší 
po 125 g. Určeno pro bazény 
s pískovou filtrací. Kartuše se 
vkládají do skimmeru a dopl-
ňují po rozpuštění. Dávkování 
jedna kartuše do 50 m3 vody.

Balení: 1 kg – obj. č. CH30123



Úprava vody

Zazimovák
Přípravek pro ošetření vody před zazimováním 
bazénu. Působí proti rozmnožení řas v bazé-
nech. Upravte hodnotu pH na 7,0-7,4, přípra-
vek rozmíchejte v nádobě s vodou a po odpo-
jení filtračního zařízení vlijte rovnoměrně podél 
stěn bazénu. Dávkování 200 ml/10 m3 vody, 
v případě velmi tvrdé vody až 400 ml/10 m3.
Balení: 1 l – obj. č. CH30129

Zazimování

Chemosan dezinfekce
Dezinfekční prostředek pro solária, sportovní studia, za-
řízení fitness studií a jiných ploch. Neobsahuje Aldehyd 
a Phenolen, biologicky snadno odbouratelný. Svěže voní 
a působí antistaticky. Zředěný prostředek naneste a nech-
te působit.
Balení: 5 l – obj. č. D60011

Čistící prostředky

Čistič PLUS - gelový
Odstraňuje nánosy vodního kamene a jiné znečištění 
na stěnách bazénu včetně nežádoucí linky vznikající 
podél vodní hladiny. Vhodný pro všechny typy bazé-
nů. Přípravek naneste pomocí houby a nechte krátce 
působit. Následně vyčistěte vlhkou houbou.
Balení: 1 l – obj. č. CH30124

Čistič okrajů SUPER - sypký
Silný čistič znečištění a mastnot obzvláště vhodný 
pro fóliové a plastové bazény. Využitelný i pro vyso-
kotlaká zařízení. Přípravek nasypte na vlhkou houbu 
a stírejte znečištění, průběžně oplachujte vodou. 
Vhodné i pro čištění okolí bazénu a bazénového 

zastřešení.
Balení: 0,6 kg – obj. č. CH30125Čistič nerezu Stahlclin

Tekutý přípravek pro čištění nerezových 
prvků, chromových armatur aj. Propůj-

čuje plochám krásný lesk.
Balení: 1 l – obj. č. CH30128

Saunareiniger
Čistící přípravek pro hygienu 
a čistotu saunových lavic, podlah 
a plastů s výjimkou akrylátu. Kon-
cetrovaný, ředitelný až 1:30 s eu-
kalyptovou vůní. Čištěné plochy 
navlhčete a pomocí saunareinigeru 
okartáčujte. Následně opláchněte 
vodou.
Balení: 1 l – obj. č. D60014

MINERAL Magic
Tekutý přípravek zamezující usazování železa a vodního kamene dříve, 
než se začne srážet. Zabraňuje minerálnímu zabarvení. Chrání filtrační 
zařízení před zanesením vodním kamenem. Ještě před prvním zachlo-
rováním vlijte přípravek do skimmeru při zapnuté filtraci. Dávkování 
250 ml/10 m3 vody.
Balení: 1 l – obj. č. CH30118

Odpěňovač
Tekutý přípravek pro odstranění pěny v bazénech 
a whirlpoolech. V několika vteřinách působí pro-
ti tvorbě pěny vznikající přidáváním algicidních 
prostředků. Přípravek nastříkejte rozprašovačem 
přímo do vznikající pěny, pěna se během několika 
vteřin rozpadne.
Balení: 1 l – obj. č. CH00971

METAL Magic
Tekutý přípravek určený k odstranění 
železa, mědi, stříbra, vápníku a dalších 
kovů a minerálů z bazénové vody bez 
nutnosti vypouštění nebo přerušení 
provozu). Dále odstraňuje kovové a vá-
penaté usazeniny. Snižuje tvrdost vody. 
Dávkování 300-600 ml/10 m3 přímo 
do vody.
Balení: 1 l – obj. č. CH30126



Prostředky pro veřejný provoz

pH - tekutý
Vysoce koncentrovaný tekutý přípravek snižující hodnotu 
pH vody. Určeno pro dávkování pomocí dávkovacích čerpa-
del přímo z přepravního obalu v kombinaci s automatickým 
regulačním systémem. Dávkování 100 ml/10 m3 vody sníží 

pH cca. o 0,2.
Balení: 35 kg – obj. č. CH35003

CH - Chlornan sodný stabil
Stabilizovaný tekutý přípravek k dokonalé desinfekci vody. Obsa-
huje 12-15 % aktivního chlóru. Zvyšuje hodnotu pH vody. Určeno 
pro dávkování pomocí dávkovacích čerpadel přímo z přepravního 
obalu v kombinaci s automatickým regulačním systémem. 
Balení: 35 kg – obj. č. CH30111

Vločkovač SUPER 
projiskřovač
Tekutý prostředek pro rychlé silné 
vyvločkování. Používá se neředěný. 
Vhodný pro bazény, komunální 
a průmyslové čistírny odpad-
ních vod. Rovnoměrně 
rozlévejte po vodní hladi-
ně, nebo dávkujte pomo-
cí dávkovacích čerpadel. 
Dávkování 10-50 ml/10 m3 
přímo na hladinu nebo 
1-7 ml/10 m3 oběhové 
vody.
Balení: 5 l – obj. č. CH30228 

20 l – obj. č. CH30144

Algicid SUPER +
Tekutý prostředek pro prevenci a likvidaci vodních řas. Absolutně ne-
pěnivý, vhodný pro použití v bazénech s protiproudy a ve vířivých va-
nách. Přípravek dávkujte 
přímo do bazénu nebo 
pomocí dávkovacích čer-
padel. Počáteční dávkování 
100 ml/10 m3 vody, běžné 
dávkování 40 ml/10 m3 vody. 
Pro odstranění řas dávkuj-
te 250-500 ml/10 m3 
vody, případně kom-
binujte s přípravkem 

CH-ŠOK granulát.
Balení: 5 l  – obj. č. CH30138 

30 l – obj. č. CH30139

Vonné esence
V naší nabídce naleznete široký výběr vonných esen-
cí pro sauny, parní kabiny, bazény a whirlpooly jako 
je eukalyptus, heřmánek, aljašská nebo japonská máta, 
alpské byliny, luční kvítí, levandule, jalovec, slivovice, 
tundra, lední medvěd, severská bříza a mnoho dalších 
v baleních od 100 ml do 5 l.

Měření a kalibrace
Pro kvalitní chemickou údržbu vody je důležité provádět měření 
veličin vody a k tomuto účelu nabízíme jak jednoduché tabletkové 
testrey, měřící proužky tak i profesionální digitální fotometrické tes-
tery. Ke všem dodáváme také náhradní tabletky a reagenční roztoky. 
Zároveň jsou v naší nabídce kalibrační roztoky pro kalibraci sond 
automatické měření a dávkování.

Doplňky
Nabízíme také široký sortiment doplňků k bazénům 
a saunám jako jsou sítky, kartáče, čistící houby, vysa-
vače ruční poloautomatické a automatické roboty, 
bazénové hadice, teleskopické tyče, teploměry, dáv-
kovače a mnoho dalších.
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