TAVASZI MEDENCETAKARÍTÁS SZEREI
- összefoglaló VÍZKŐOLDÁS:
•
•
•
•
•

DE-VÍZKŐ F - folyadék vízszintes felületekre (vízkő- és szilárd lerakódást oldó és
homokszűrő-tisztító szer)
DE-VÍZKŐ G - vízkőoldó függőleges felületekhez, gélesített állagú szer
DE-VÍZKŐ P - Hőcserélők, só-elektrolízis cellák, UV-lámpák, homokszűrők, medencék,
csőrendszerek elvízkövesedett pezsgőmedence-rendszerek vízkőmentesítésére,
DINAX DESCALER F - Csempe és szaniterek vízkőmentesítése. Gyors és hatékony; csak
foglalkozásszerű felhasználóknak
INTERACID - Csempe, fajansz, kerámia-burkolatok (elsősorban vízszintes felületek)
tisztítására, vízkőmentesítésére (ha nincs zsíros szennyeződés!)

JÁRÓLAPOK, CSEMPÉK, SZANITEREK TISZTÍTÁSA:
•
•
•
•

DINAX DESCALER F - Csempe és szaniterek vízkőmentesítése. Gyors és hatékony; csak
foglalkozásszerű felhasználóknak!
INTERACID - Csempe, fajansz, kerámia-burkolatok (elsősorban vízszintes felületek)
tisztítására, vízkőmentesítésére (ha nincs zsíros szennyeződés!)
DE-VÍZKŐ F - vízkőmentesítő folyadék vízszintes felületekre
DE-VÍZKŐ G - vízkőoldó függőleges felületekhez, gélesített állagú szer

POLIKARBONÁT FEDÉSEK TISZTÍTÁSA:
•

DINAX CLEANER F - Polikarbonát fedések tisztítása

REDŐNYTISZÍTÁS:
•

DINAX COVER CLEANER F

SZŰRŐTISZTÍTÁS:
•
•
•

DINAX FILTER CLEANER - Szűrőtisztítás (homokszűrőkhöz és papírszűrőkhöz
egyaránt)
DE-VÍZKŐ F - folyadék vízszintes felületekre (vízkő- és szilárd lerakódást oldó és
homokszűrő-tisztító szer)
DE-VÍZKŐ P - Hőcserélők, só-elektrolízis cellák, homokszűrők, medencék, csőrendszerek
vízkőmentesítésére

ZSÍRCSÍK ELTÁVOLÍTÁSA:
•

DINAX SZEGÉLYTISZTÍTÓ F - Medence felülettisztító szer zsíros szennyeződésekre.

DE-VÍZKŐ F
Vízkő- és szilárd lerakódást oldó és homokszűrő-tisztító szer (folyadék)
A medence vízszintes felületeinek, homokszűrőinek, csőrendszerének kezelésére. Általános
használatra alkalmas szer, amely szilárd felület esetén hígítás nélkül; csővezetékekben
hígítva gyorsan eltávolítja a lerakódott szilárd szennyeződéseket, elsősorban a vízkövet. a
DE-VÍZKŐ F-et homokszűrő tisztításához is alkalmazhatja, ebben az esetben hosszabb ideig
hagyja a szert hatni, vagy javasoljuk speciális szerünket a DINAX FILTER CLEANER F-et.

DE-VÍZKŐ G
Vízkőoldó függőleges felületekhez.
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Akrilkádak; fóliás, csempézett, mozaikkal burkolt medencék felületi vízkőmentesítésére,
továbbá csempézett falak rendszeres vízkőmentesítésére alkalmazható. Gélesített állaga
miatt függőleges felületek kiváló vízkőmentesítője.

DE-VÍZKŐ P
Hőcserélők, só-elektrolízis cellák, UV-lámpák, homokszűrők, medencék,
csőrendszerek vízkőmentesítésére
Vízben oldva eltávolítja a felületeken lerakódott szilárd szennyeződéseket, elsősorban a
vízkövet. A berendezések vízkő-lerakódásait 10 %-os oldatban történő áztatással távolítjuk
el. Pezsgőmedencék elvízkövesedett rendszerének teljes vízkőmentesítéséhez is 10 %-os
oldatot alkalmazzunk.

Dinax CLEANER F
Polikarbonát fedések belsejének tisztítására ajánljuk.
Jól oldja a vízköves, zsíros lerakódásokat.

Dinax COVER CLEANER F
Redőnytisztításra
Kalciumlerakódást eltávolító folyadék medencetakarók, redőnyök vízköves kirakódásainak
eltávolítására. Alkalmas továbbá burkolatok, kőlapok rozsdamentes- és más fényes felületek
kalcium-lerakódásainak eltávolítására is.

Dinax DESCALER F
Csempe és szaniterek tisztítására alkalmas, gyors, nagyon hatékony tisztítószer.
Csak foglalkozásszerű felhasználóknak!
A Dinax Descaler gyorsan és hatékonyan, maradványmentesen távolítja el a vízkövet,
rozsdát, fémport, vas-szulfátot, mészkőlerakódást stb. A zsíros lerakódásokat is oldja,
rendkívül erős, hatékony szer, függőleges felületekre kisebb mennyiség is elég. Nem
tartalmaz sósavat.

Dinax FILTER CLEANER F
Homokszűrők és papírszűrők tisztítására
Alkalmazását a tavaszi üzembe helyezés előtt, téliesítéskor és jacuzzi medencék havi
karbantartásakor javasoljuk.

Dinax SZEGÉLYTISZTÍTÓ F
Zsírcsík eltávolítására
Medence felülettisztító szer zsíros szennyeződésekre. A DINAX SZEGÉLYTISZTÍTÓ F
kitűnő megoldás az ún. zsírcsík (koszcsík) eltávolítására, a vízvonal feletti felületek
tisztítására. Gélesített állaga miatt függőleges felületeken jól használható. Feltöltött medence
esetében is alkalmazható, a folyadék bekerülhet a medencevízbe, a tisztítás befejezése után a
medence újra használható.

INTERACID
vízkőoldó, csempe és fajansz tisztítószer
Csempe, fajansz, kerámia-burkolatok (főként vízszintes felületek) tisztítására és a vízkő
eltávolítására alkalmas. Elsősorban ott használjuk, ahol nincs zsíros szennyeződés.

1163 Budapest, Sárga rózsa utca 13/b, Tel./fax: 0036-1-403-0937

www.dinax.hu

