POOL
USZODAVEGYSZER CSALÁD

Instant Oxi
Erélyes, gyors hatású, klórmentes oxidatív
kezelőszer
uszodák, gyógyfürdők és wellness létesítmények
részére

Könnyedén fenntartható kristálytiszta víz

A kristálytiszta víz elsődleges fontosságú uszodák és fürdők üzemeltetői számára.
Megelőző sokkoló, oxidatív kezelőszerként való rendszeres, heti használatával a
VINYL POOL Instant Oxi szag- és irritatív hatástól mentesen, ragyogó tisztán tartja a
medencék vizét.
Miért az Instant Oxi?
Az uszodák és gyógyfürdők fertőtlenítő rendszerében az Instant Oxi használatával:
 Kristálytisztán tartható a víz.
A medence használata során a vízbe kerülő szennyeződések felhalmozódva
zavarossá és visszataszítóvá tehetik annak vizét. Az Instant Oxi rendszeres, heti
használatával ez megakadályozható és a víz ragyogó tisztán tartható.
 Csökkenthető a szag és a szemirritáció.
Egyes – főképp beltéri – úszómedencék vizének átható, fanyar szagát a klóraminok
okozzák. Ezek a klóraminok (gyakran fertőtlenítési melléktermékeknek is nevezik) az

által képződnek, hogy az üzemeltető a szerves anyagok eltávolítására nagyobb
mennyiségű klórtartalmú szert használ. A klóraminok szemirritációt váltanak ki. Ha
azonban először Instant Oxi-val kezeljük a vizet, az említett szerves szennyezők
oxidatív úton elbomlanak, így a kellemetlen klóraminok képződése elkerülhető.
 Kezelés és úszás 15 perc alatt.
Ha az úszómedence vagy gyógyfürdő vize tisztításra készen áll, egyszerűen szórjon
bele Instant Oxi -t és negyed órán át kevertesse a vizet. Az Instant Oxi rendkívül
gyorsan és maradék nélkül feloldódik és elkeveredik a medence vizével.

Előnyök
 Az Instant Oxi nem befolyásolja a víz klórtartalmát.
Az Instant Oxi -val kezelt medence újra megnyitható a forgalom számára mindössze
15 perc alatt. Sokkoló, vagy gyors klóros kezelés esetén ezzel ellentétben meg kell
várni, míg a klórtartalom 4 ppm-re csökken, ami akár órákig is eltarthat.
 Az Instant Oxi nem növeli a cianursav koncentrációját.
A klórtabletták és a klórgranulátumok cianursavat tartalmaznak, amely koncentrációja
a sokkoló fertőtlenítéssel megnő. Minthogy az Instant Oxi nem tartalmaz cianursavat,
így rendszeres használatakor sem növeli a cianursav-tartalmat.
 Az Instant Oxi nem növeli a víz keménységét.
A kálcium-hipoklorit rendszeres használatával a medence vizének kálcium tartalma
megnövekedik, az Instant Oxi – mivel nem tartalmaz kálciumot – nem növeli a víz
kálciumtartalmát sem.
 Az Instant Oxi nem teszi zavarossá a vizet.
Egyes kezelőszerek opálossá teszik a medencék vizét, mely akár órákon át is
megmaradhat. Az Instant Oxi gyors és teljes oldódásának köszönhetően nem
opálosítja a vizet.
 Az Instant Oxi a bromidot elemi brómmá alakítja és oxidálja a
gyógyfürdők vizének szennyezőit.
A bróm baktériumokkal való reakciója során bromiddá vagy valamilyen bróm-aminná
alakul. A bromid egy inert só. Az Instant Oxi -val való erélyes oxidáció során a bromid
visszaalakítható brómmá és csökkenthető a szerves szennyezők mennyisége. Más
klórmentes oxidálószerek e kettőre egyszerre nem képesek.
 Az Instant Oxi sós vizű medencékben is hatékony

Adagolás:
 Feltöltéskor: 2,4 kg Instant Oxi 100 m3 medence víz egységre
 Fenntartó kezelés: hetente 1,2 kg Instant Oxi 100 m3 medence víz egységre
A kezelés gyakorisága és mennyisége a medence terhelésétől függ.
 Extrém terhelés esetén, vagy viharos szél, heves eső után célszerű nagyobb
mennyiséget adagolni.
 Téliesítés: Az Instant Oxi ideális oxidálószer a hosszú téli hónapokban.
Eltávolítja a szennyezőket és meghosszabbítja a fertőtlenítőszerek aktivitását.
Figyelmeztetés:
Az oxidáció és a fertőtlenítés két különböző folyamat, egymást nem helyettesítik!
Az előoxidáció célja a szerves anyagok eltávolítása (pl napolaj, kozmetikumok,
vizelet, falevél stb), míg a fertőtlenítés célja a baktériumok, vírusok és egyéb
mikroorganizmusok elpusztítása. Az Instant Oxi rendszeres alkalmazása lehetővé
teszi, hogy a klórtartalmú szerek valóban a fertőtlenítésre fejtsék ki hatásukat, így
azokból kevesebbet kell alkalmazni, de azokat nem helyettesíti! A fertőtlenítéshez
használjon továbbra is folyamatosan klórgázt, nátrium-hipokloritot vagy
Aquaklórt, esetleg klórtablettát, melyekre az Instant Oxi heti egyszeri használata
mellett is szükség van!
Teljes körű információval, szaktanácsadással és további termékekkel állunk kedves
vásárlóink rendelkezésére.
Vinyl Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19-23.
tel: 06 1 348 0708, e-mail: ertekesites@vinyl.hu

Szakértelem és Megbízhatóság!

