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Jak dbać
o wodę

w basenie

Chemia basenowa jest niezbędna w utrzymaniu krystalicznie czystej wody. W wodzie stojącej 
panują korzystne warunki do rozwoju przeróżnych mikroorganizmów, takich jak grzyby, 
bakterie czy glony, które w większości są zarazkami chorobotwórczymi wywołującymi liczne 
infekcje u osób kąpiących się. Szybkie namnażanie drobnoustrojów doprowadza do powstania 
osadów i zmętnień wody, z którymi nie poradzi sobie sama pompa filtrująca. W  większości  
przypadków z utrzymaniem czystej wody w basenie poradzą sobie GAMIX CHLOR SZOK oraz 
GAMIX CHLOR TABLETKI, które są najchętniej wybierane przez klientów i które szczerze 
polecamy. GAMIX  CHLOR  SZOK  oraz  GAMIX  CHLOR  TABLETKI  to preparaty o wielu 
właściwościach - dezynfekują, zapobiegają rozwojowi glonów i dodatkowo są  bardzo  proste 
w dozowaniu. Jednak mimo stosowania tych preparatów utrzymanie  idealnie  czystej  wody  
jest dość problematyczne, dlatego polecamy  zapoznać  się z naszym poradnikiem, który 
rozwiąże wszystkie problemy  oraz  niejasności  w utrzymaniu idealnie czystej i klarownej 
wody w basenach kąpielowych.

PIELĘGNACJA CHEMICZNA + MECHANICZNA
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PLAN UZDATNIANIA WODY

Korekta
pH wody.

Aby uzyskać
idealne warunki

do kąpieli.

GAMIX 
pH MINUS

GAMIX 
pH PLUS

Stosuj gdy wartość
pH wody jest poza

przedziałem 7,0-7,6.

2
Szokowa

dezynfekcja
wody.

Aby w sposób
natychmiastowy

zdezynfekować wodę
(zapobiec rozwojowi
bakterii i grzybów).

GAMIX 
CHLOR 
SZOK

Stosuj zaraz 
po napełnieniu

basenu wodą lub gdy
zawartość chloru 
w wodzie spada 
poniżej 0,3 mg/l. 

Stosuj doraźnie gdy 
woda zaczyna mętnieć.

3

Eliminacja
glonów.

Aby zapobiec
rozwojowi glonów

w wodzie.

GAMIX
ALGA
OFF

5

Stosuj zaraz po
napełnieniu basenu 

wodą oraz 
profilaktycznie

raz na 2 tygodnie.

GAMIX 
TESTER
pH/Cl

Określenie
parametrów

wody.

1

Stosuj raz
w tygodniu.

Aby ustalić 
pH wody

oraz zawartość
chloru.

Ciągła
dezynfekcja

wody.

Aby w sposób ciągły 
utrzymać właściwy 

poziom chloru 
w wodzie

(zapobiec rozwojowi
bakterii i grzybów).

GAMIX
CHLOR TABLETKI

GAMIX
CHLOR MULTI

TABS

Stosuj przez cały
okres użytkowania

basenu.

4



PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM Regulacja pH wody

Aby dezynfekcja była skuteczna a komfort kąpiących się maksymalny, niezbędna jest stała kontrola pH 
wody. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej to zakres 7,0 - 7,6. 
Utrzymanie takich parametrów zwiększa komfort kąpieli, zmniejsza korozję elementów metalowych  
w basenie a przede wszystkim zapewnia optymalny efekt działania środków uzdatniających wodę. 
Aby uniknąć nieporządanych efektów należy sprawdzać warość pH wody przynajmniej co tydzień             
i w miarę potrzeby odpowiednio korygować. 



   WAŻNE WSKAZÓWKI:
• Bezpośrednie dotknięcie tabletek pomiarowych palcami może         
   doprowadzić do powstania błędów pomiarowych.
• Odczytu wyników pomiaru należy wykonywać bezpośrednio 
   po rozpuszczeniu się tabletek wskaźnikowych w próbce wody.
• Po każdym pomiarze,  w celu uniknięcia błędów spowodowanych 
   resztkami próbek należy dokładnie przepłukać komory testera 
   oraz pokrywy zamykające czystą wodą.
• Wartości powyżej 10 mg/l chloru mogą prowadzić do wyblaknięcia 
   wskaźnika barwnego testera.
• Wartości pH poniżej 6,8 zawsze wywołują zabarwienie próbki 
   na żółto. Wartości pH powyżej 8,2 zawsze wywołują zabarwienie  
   próbki na czerwono.
• Tabletki wskaźnikowe przeznaczone są wyłącznie do analiz 
   chemicznych, nie wolno ich stosować do innych celów. 
• Chronić przed dziećmi.   

W opakowaniu:
20 testów pH,
20 testów na 
zawartość chloru

Badanie właściwości wody 
przy pomocy TESTER pH/CI

Dwukomorowy profesjonalny tester ręczny do określania wartości pH             
i chloru w wodzie. W komplecie znajduje się 20 tabletek do pomiaru pH    
oraz 20 tabletek do pomiaru chloru.

    SPOSÓB UŻYCIA:
1. Zdjąć pokrywy zabezpieczające komory testera.
2. Komory przepłukać badaną wodą.
3. Komory napełnić próbką wody.
4. Aby przeprowadzić pomiar pH: wprowadzić do lewej komory jedną  
    tabletkę PHENOL RED, nie dotykając jej przy tym bezpośrednio palcami.
5. Aby przeprowadzić pomiar chloru: wprowadzić do prawej komory jedną 
    tabletkę  DPD No.1, nie dotykając jej przy tym bezpośrednio palcami.
6. Założyć pokrywy zabezpieczające komory testera.
7. Wstrząsając testerem, wymieszać próbkę wody tak, aby tabletki 
    rozpuściły się całkowicie.
8. Aby odczytać wyniki pomiarów, tester należy trzymać „pod światło” 
    dla prawidłowego określenia barwy próbki. Odpowiednie wartości 
    pomiarów odczytać porównując całkowitą lub maksymalnie możliwą 
    zbieżność roztworów barwnych ze skalami barwnymi.
9. Odczytana wartość po lewej stronie testera pokazuje  faktyczną 
    wartością pH w wodzie. Zaleca się zakres pH od 7,0 - 7,6.
10. Odczytana wartość po prawej stronie testera pokazuje faktyczną 
    zawartość chloru w wodzie. Aby dezynfekcja była skuteczna - 
    minimalna zawartość chloru w wodzie to 0,3 mg/l. 
 

KROK 1
Określenie parametrów wody

PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM



GAMIX pH PLUS

Szybko rozpuszczający się granulat do podwyższania wartości pH                 
w wodzie basenowej.

DOZOWANIE PH PLUS:
Preparat należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni wody, 
najlepiej małymi porcjami. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej 
to zakres 7,0 - 7,6. Aby podwyższyć wartość odczynu pH o 0,1 należy 
zastosować 100g środka na 10 m3 wody. Przykładowo aby w basenie          
o pojemności 50 m3 podwyższyć pH o 0,1 należy zastosować 500 g środka 
GAMIX pH PLUS.

GAMIX pH MINUS

Szybko rozpuszczający się granulat do obniżania wartości pH w wodzie 
basenowej.

DOZOWANIE PH MINUS:
Preparat należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni wody, 
najlepiej małymi porcjami. Idealna wartość odczynu pH wody basenowej 
to zakres 7,0 - 7,6. Aby obniżyć wartość odczynu pH o 0,1 należy 
zastosować 100g środka na 10 m3 wody. Przykładowo aby w basenie           
o pojemności 50 m3 obniżyć pH o 0,1 należy zastosować 500 g środka 
GAMIX pH MINUS.

Dostępny w opakowaniach: 1kg, 4kg, 6,5kg Dostępny w opakowaniach: 1kg, 1,5kg, 4,5kg, 7,5kg

KROK 2
Korekta pH wody

PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM



GAMIX CHLOR SZOK

Rozmnażające się mikroorganizmy są powodem mętności wody oraz odkładających się 
śliskich osadów na dnie basenu. Nawet najmniejsza ilość bakterii czy grzybów może 
wywołać zagrożenie dla skóry kąpiących się osób, dlatego środki dezynfekcyjne należy 
stosować już od momentu pierwszego napełnienia zbiornika.

GAMIX CHLOR SZOK jest szybko rozpuszczalnym, chlorowym środkiem                                    
o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, służącym do dezynfekcji wody       
w basenach kąpielowych. Zastosowanie środka gwarantuje uzyskanie efektu 
biobójczego po 5 minutach od zadozowania. Produkt zapewnia szybkie uzyskanie 
wysokiego stężenia aktywnego chloru w wodzie, na poziomie umożliwiającym 
skuteczne zniszczenie mikroorganizmów (bakterii i grzybów). Dzięki temu korzystanie   
z basenu staje się bezpieczniejsze, jednocześnie woda staje się świeższa i sprawia 
przyjemniejsze wrażenie.

   DOZOWANIE:
• Przed zastosowaniem środka należy wyregulować odczyn pH wody (krok 2). 
• Jeżeli woda jest czysta należy zastosować dawkę 100 g na 10m3 wody.
• Jeżeli woda jest mętna należy zwiększyć dawkę do 200 g na 10m3 wody.
• Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
• Bardzo ważne aby raz w tygodniu przy pomocy testera kontrolować zawartość chloru  
   w wodzie, którego minimalna wartość dla prawidłowej dezynfekcji wynosi 0,3 mg/l.

Dostępny w opakowaniach: 1kg, 3kg, 5kg

KROK 3
Szokowa dezynfekcja wody

PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM



GAMIX CHLOR TABLETKI

Rozmnażające się mikroorganizmy są powodem mętności wody oraz odkładających się 
śliskich osadów na dnie basenu. Nawet najmniejsza ilość bakterii czy grzybów może 
wywołać zagrożenie dla skóry kąpiących się osób, dlatego środki dezynfekcyjne należy 
stosować już od momentu pierwszego napełnienia zbiornika.

GAMIX CHLOR TABLETKI jest wolno rozpuszczalnym, chlorowym środkiem                             
o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, służącym do dezynfekcji wody               
w basenach kąpielowych. Zastosowanie środka gwarantuje uzyskanie efektu 
biobójczego po 15 minutach od zadozowania. Produkt ze względu na formę tabletek 
jest wyjątkowo łatwy, wygodny w użyciu. Tabletki rozpuszczają się wolno, zapewniają 
utrzymanie właściwego stężenia chloru w wodzie w sposób ciągły. Dzięki temu 
korzystanie z basenu staje się bezpieczniejsze, jednocześnie woda staje się świeższa         
i sprawia przyjemniejsze wrażenie.

   DOZOWANIE:
• Przed zastosowaniem środka należy wyregulować odczyn pH wody (krok 2). 
• Przy ciągłej pracy filtra stosować jedną tabletkę na 10 m3 wody tygodniowo.
• Środek może powodować przebarwienia powierzchni wrażliwych na chlor, tabletki 

 najlepiej umieścić w bojce dozującej lub w skimmerze. 
• Nigdy nie należy wyjmować tabletek z wody, nawet w czasie kąpieli.
• Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
• Bardzo ważne aby raz w tygodniu przy pomocy testera kontrolować zawartość 

chloru w wodzie, którego minimalna wartość dla prawidłowej dezynfekcji 
wynosi 0,3 mg/I. Dostępny w opakowaniach: 1kg, 3kg, 5kg

KROK 4
Ciągła dezynfekcja wody

PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM



GAMIX ALGA OFF

Algi (glony) to organizmy wielokomórkowe, którym do rozmnożenia się 
wystarczy kilka godzin. Z nieorganicznych związków zawartych w wodzie 
budują związki organiczne, które są źródłem zanieczyszczeń. To one są 
odpowiedzialne za śliską warstwę osadu na dnie i ścianach basenu. 
Chlorowanie w tym wypadku nie wystarcza, choć na początku możemy 
zaobserwować pozytywne działanie chloru toz czasem algi uodparniają się na 
chlor i wtedy należy użyć preparatu GAMIX ALGA OFF.

GAMIX ALGA OFF jest środkiem o działaniu glonostatycznym, przeznaczonym 
do zapobiegania rozwojowi glonów w basenach kąpielowych.

   DOZOWANIE:
• Dozować bezpośrednio do basenu, wieczorem 

 po zakończeniu kąpieli za pomocą automatycznych 
 układów dozujących lub ręcznie.

• Układ obiegu wody powinien być czynny 
 przez co najmniej 12 godz.

• Stosować dawkę 800 g na każde 10 m3 wody w basenie.

Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L

KROK 5
Eliminacja glonów

PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM



Aby wyeliminować problemy związane ze zbyt niską zawartością chloru w wodzie 
oraz słabą ochroną wody przed glonami najlepszym rozwiązaniem jest stosować równolegle 
środki GAMIX CHLOR SZOK, GAMIX CHLOR TABLETKI, GAMIX ALGA OFF.

GAMIX CHLOR SZOK natychmiastowo dezynfekuje wodę.

GAMIX CHLOR TABLETKI dezynfekuje wodę w sposób ciągły.

GAMIX ALGA OFF dodatkowo zabezpiecza przed rozwojem glonów w wodzie.

KOMPLEKSOWA 
DEZYNFEKCJA WODY

PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM Dezynfekcja kompleksowa



woda

filtr

bez koagulacji

woda

duże cząsteczki są łatwiej
wyłapywane przez filtr

filtr

z koagulacją

GAMIX FLOCK SUPER

Podczas przygotowywania wody do kąpieli ważne jest usunięcie także tych 
cząstek, które są dokładnie rozpuszczone w wodzie, czyli soli, kwasów, zasad, 
aminokwasów i mocznika. Do tego celu dobrze sprawdza się GAMIX FLOCK 
SUPER – środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Jego działanie 
polega na minimalizowaniu zmętnień w wodzie. Preparat ułatwia łączenie się 
zanieczyszczeń w większe skupiska, które mogą być wyłapywane przez filtr     
w pompie. Większe zanieczyszczenia, osadzające się na dnie zbiornika należy 
usunąć odkurzaczem, który podłączamy do pompy.

DOZOWANIE:
Preparat stosować w ilości 1-3 ml/m3 wody, przez kilka dni aż do uzyskania 
efektu czystej wody. Właściwą dawkę należy wlać bezpośrednio do basenu. 
Większe płatki brudu opadną na dno (można je odessać odkurzaczem), 
natomiast mniejsze zostaną wyłapane przez filtr. 

Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L

Flokulacja
wody

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU



GAMIX METAL OFF

• usuwa nieorganiczne osady w tym: 
• związki żelaza, miedzi i wapnia
• zmiękcza wodę

ZASTOSOWANIE: Środek do usuwania związków metali i wapnia oraz 
zmiękczania wody w basenie. Dzięki zastosowaniu środka w prosty sposób 
pozbędziesz się nieorganicznych osadów bez konieczności wymiany wody. 
Osady się skrystalizują, następnie przy użyciu filtracji zostaną usunięte z wody. 
Dodatkowo dzięki miękkiej wodzie poprawi się komfort kąpieli.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed zastosowaniem preparatu przy pomocy środków 
GAMIX PH MINUS lub GAMIX PH PLUS wyreguluj pH wody do wartości 7,5. Przy 
włączonej filtracji wlej preparat  bezpośrednio do basenu. Zostaw włączoną 
filtrację przez 48 godzin. Jeżeli woda nadal nie będzie klarowna, wyłącz filtrację 
na 24 godziny, przy pomocy odkurzacza zbierz osad z dna basenu. Wypłucz 
złoże filtra. Sprawdź pH wody, prawidłowa wartość to zakres 7,0-7,6.                   
W przypadku innej wartości, skoryguj pH przy pomocy środków GAMIX PH 
MINUS lub GAMIX PH PLUS.

DOZOWANIE: 300-600 ml środka na 10 m3 wody.

UWAGA: Środek nie działa biobójczo oraz nie oczyszcza wody z organicznych 
zanieczyszczeń.

Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L

Poprawa 
przejrzystości wody

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU



GAMIX CRYSTAL KWAS L-ASKORBINOWY

• klarowanie brunatnej, zażelazionej wody
• obniżanie pH wody

ZASTOSOWANIE: 
Środek do klarowania zażelazionej, brunatnej wody w basenach kąpielowych. 
Preparat należy dozować w przypadku wystąpienia problemu z pojawieniem 
się brunatnego koloru wody. Stosuj gdy woda zaraz po nalaniu do basenu ma 
kolor brunatny lub gdy po zastosowaniu dezynfekcji chlorowej woda zmieni 
kolor na brunatny. Dodatkowo preparat obniża pH wody. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Przy włączonej filtracji wlej bezpośrednio do basenu 50 ml środka/m3 wody, 
odczekaj cykl filtracyjny (pojemność basenu dzielona przez wydajność pompy), 
w przypadku słabego efektu powtarzaj czynność do uzyskania krystalicznie 
czystej wody. Dozowanie środka uzależnione jest od zawartości związków 
żelaza w wodzie. Po uzyskaniu zadowalającego efektu należy wyregulować 
odczyn pH wody do wartości 7,0-7,6. Następnie należy sprawdzić zawartość 
chloru w wodzie, którego wartość musi być utrzymywana na poziomie 
minimum 0,3 mg/l.
 
UWAGA: Zastosowanie środka daje pozytywne efekty w przypadku mocno 
zażelazionej  wody, preparat nie działa biobójczo oraz nie oczyszcza wody              
z organicznych zanieczyszczeń.

Dostępny w opakowaniach: 1L, 4L

Poprawa 
przejrzystości wody

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU



ZESTAW 
MYJĄCY 3w1 Gamix Clear Pool 1

Żel przeznaczony do odkamieniania            
i usuwania osadów wapiennych ze ścian 
niecek basenów, skimmerów, schodów, 
poręczy wykonanych z tworzyw sztucz- 
nych oraz stali nierdzewnej.

PRZED UŻYCIEM: Sprawdź działanie 
środka w niewidocznym miejscu czy nie 
wyrządza szkody.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieś niewielką ilość 
żelu na mytą powierzchnię, pozostaw na 
15 minut. Umyj ją przy pomocy zawartej 
w zestawie gąbki. Spłucz wodą. W razie 
potrzeby powtórz czynność.

Nie stosować na powierzchniach wyko- 
nanych z kamienia naturalnego oraz 
aluminium. Nie stosować w pełnym 
słońcu. W przypadku mycia ścian niecek 
basenu, przed użyciem środka należy 
spuścić wodę poniżej poziomu mycia.

Gamix Clear Pool 2

Żel przeznaczony do usuwania tłustych 
osadów powstałych na linii wody ścian 
niecek basenów.

PRZED UŻYCIEM: Sprawdź działanie 
środka w niewidocznym miejscu czy nie 
wyrządza szkody.

SPOSÓB UŻYCIA: Spuść wodę z basenu 
poniżej poziomu mycia. Nanieś niewielką 
ilość żelu na mytą powierzchnię, 
pozostaw na 5 minut. Umyj ją przy 
pomocy zawartej w zestawie gąbki. 
Spłucz wodą. W razie potrzeby powtórz 
czynność.

Nie stosować w pełnym słońcu.                  
W przypadku mycia ścian niecek basenu,  
przed użyciem środka należy spuścić 
wodę poniżej poziomu mycia.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
NIECKI BASENU



Zawiera niezbędne preparaty 
do utrzymania czystości wody 
w basenie kąpielowym.

ZESTAW
STARTOWY 5w1

W CO WARTO ZAOPATRZYĆ SIĘ
NA DOBRY POCZĄTEK



Preparaty chemiczne przechowuj 
w oryginalnych opakowaniach, 
w suchym pomieszczeniu.

Nie mieszaj dwóch różnych środków, 
chyba że w instrukcji będzie wyraźne polecenie lub zezwolenie.

Upewnij się, czy chemia basenowa może trafić bezpośrednio 
do zbiornika. Wiele preparatów musi najpierw zostać rozcieńczonych 
lub umieszczonych w specjalnym dozowniku, np. pływaku.

Chroń środki chemiczne przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA 
CHEMII BASENOWEJ

1.

2.

3.

4.



DOPŁYW
ŚWIEŻEJ WODY

3%min.

objętości/tydzień

Nie zapomnij o regularnym 
dolewaniu świeżej wody 
do Twojego basenu.

Nasycenie solami można zmniejszyć 
poprzez regularną wymianę części 
wody. Dla basenu prywatnego 
całotygodniowe dodanie świeżej wody 
powinno wynieść przynajmniej 3% 
objętości basenu. Ponadto, wymianę 
całej wody należy przeprowadzać raz 
w roku dla basenu zewnętrznego 
oraz co 2-3 lata dla basenu 
wewnętrznego, a najlepszą porą roku 
dla tych zabiegów jest wiosna, 
ponieważ przez zimę powstają 
dodatkowe zabrudzenia.

Stosując chemię basenową 
nie można wykluczyć, 
że z rozpuszczających się cząstek 
w wodzie powstaną sole, takie 
jak azotany czy chlorydy, które 
są wynikiem reakcji z chlorem. 
Związki te działają na metale, 
szczególnie na aluminium oraz 
stal szlachetną. Należy zwrócić 
uwagę, że podczas ciepłych dni 
dochodzi do odparowania części 
wody z basenu, co również 
przyczynia się do zwiększenia 
stężenia niechcianych soli 
w zbiorniku.

Krystalicznie czysta i klarowna woda 
jest możliwa w każdym basenie.
Nawet jeśli na początku nie czuliście 
się Państwo ekspertami w tej 
dziedzinie, to po przeczytaniu 
powyższych wskazówek i rad, 
jesteście na najlepszej drodze 
do celu, jakim jest radość ze zdrowej 
kąpieli w basenie.

Nawet jeśli świeża woda zawiera dużo 
metali, takich jak żelazo, mangan 
czy miedź to nie należy się tym martwić. 
Związki te są do odfiltrowania i poprzez 
flokowanie mogą być usunięte. 
Aby usunąć niepożądane metale 
całkowicie należy wykonać:

• Chlorowanie szokowe.
• Oznaczenie wartości pH.
• Flokowanie wytworzonego 

 żelaza i związków manganu 
 przy włączonym filtrze.



PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody 
do poziomu 7,0-7,6.

ZBYT NISKA ZAWARTOŚĆ LUB BRAK CHLORU W WODZIE: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/Cl 
sprawdź zawartość chloru w wodzie, przy użyciu GAMIX CHLOR SZOK przeprowadź dezynfekcję szokową 
oraz flokulację przy użyciu GAMIX FLOCK SUPER, włącz filtrację na 24 godziny. 

NIEWYSTARCZAJĄCA FILTRACJA: Zwiększ czas filtracji. W wysokich temperaturach minimum 12 godzin na dobę.

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

OBECNOŚĆ WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX METAL OFF.

OBECNOŚĆ ŻELAZA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX CRYSTAL lub GAMIX METAL OFF.

OBECNOŚĆ ZWIĄZKÓW METALI I WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX METAL OFF, 
przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

POJAWIENIE SIĘ GLONÓW: Przy użyciu GAMIX CHLOR SZOK wykonaj chlorowanie szokowe, 
zastosuj preparat antyglonowy GAMIX ALGA OFF, preparat flokujący GAMIX FLOCK SUPER. 
Wyłącz filtrację na 12 godzin, następnie przy użyciu odkurzacza basenowego zbierz osady z dna.

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/Cl sprawdź poziom pH w wodzie, 
przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6. 

ZBYT WYSOKA ZAWARTOŚĆ CHLORU W WODZIE: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/Cl 
sprawdź zawartość chloru w wodzie, której wartość nie powinna przekraczać 1,5 mg/l. Wyjmij z basenu 
tabletki chlorowe, pozostaw odkryty basen na 48 godzin, ponownie sprawdź zawartość chloru w wodzie.

ZBYT WYSOKA ZASADOWOŚĆ WODY: Przy użyciu GAMIX pH MINUS obniż pH wody do poziomu 7,0-7,6.

ZBYT WYSOKA KWASOWOŚĆ WODY: Przy użyciu GAMIX pH PLUS podnieś pH wody do poziomu 7,0-7,6.
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PRZYGOTOWANIE BASENU
DO SEZONU ZIMOWEGO

1. CZYSZCZENIE BASENU:

Przeprowadź chlorowanie preparatem GAMIX CHLOR SZOK, filtruj 
wodę i włącz filtrację na 24 godziny. Wyczyść nieckę basenu przy 
użyciu odkurzacza lub szczotki. Spuść wodę z rur basenowych 
i obniż poziom wody min. 25 cm poniżej skimmera. Wyczyść ściany 
basenu stosująć GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 3W1. Wyczyść 
złoże piaskowe płucząc je na pozycji BACK-WASH, następnie 
przepłucz zawór główny za pomocą RINSE. Wyregujuj pH wody 
do poziomu 7,0-7,6.

2. PRZYGOTOWANIE FILTRA DO ZIMY:

Jeśli system filtracyjny znajduje się w miejscu, w którym 
temperatura spada poniżej 0°C, zdemontuj filtr i spuść 
z niego wodę.

3. INSTALACJA PRZYKRYCIA ZIMOWEGO:

Przykrycie chroni przed opadającymi liśćmi i różnymi 
zanieczyszczeniami, a także wzmacnia ochronę przed glonami 
poprzez zaciemnienie basenu.

Zimowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy temperatura 
wody spadnie poniżej 15˚C.

PRZYGOTOWANIE BASENU
DO SEZONU LETNIEGO

1. URUCHOMIENIE BASENU:

Zainstaluj pompę oraz wszystkie elementy zdemontowane na okres 
zimowy. Sprawdź poprawne działanie instalacji (filtra, pompy itp.) 
Wyczyść linię wody stosując: GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 
3W1. Usuń z basenu wszystkie zanieczyszczenia (siatką na liście, 
szczotką, odkurzaczem basenowym, itp.)

2. CZYSZCZENIE FILTRA:

Napełnij basen odpowiednią ilością wody.  Wypłucz złoże piaskowe 
za pomocą funkcji BACK-WASH.  Po zakończeniu płukania piasku 
przepłucz zawór główny używając pozycji RINSE.

3. ANALIZA I UZDATNIANIE WODY:

Zmierz pH przy pomocy GAMIX TESTER pH/Cl i jeśli to potrzebne 
dokonaj korekty pH do poziomu 7,0-7,6 używając GAMIX pH PLUS 
aby podwyższyć lub GAMIX pH MINUS aby obniżyć pH. 
Przeprowadź chlorowanie szokowe stosując GAMIX CHLOR SZOK 
w ilości 200 g na 10 m³, następnie włącz filtracje na minimum 
24 godziny.

4. REGULARNA KONSERWACJA:

Minimum raz w tygodniu przeprowadź uzdatnianie konserwacyjne: 
sprawdź pH za pomocą GAMIX TESTER pH/Cl i jeśli to potrzebne 
dokonaj korekty pH  do poziomu 7,0-7,6. Regularnie chloruj wodę 
co 7-10 dni przy pomocy GAMIX CHLOR SZOK oraz GAMIX CHLOR 
TABLETKI/GAMIX CHLOR MULTI TABS. Pamiętaj o regularnej 
kontroli poziomu chloru w wodzie przy pomocy GAMIX TESTER 
pH/Cl. Poziom chloru utrzymuj w zakresie 1-2 mg/l. Aby zapobiec 
rozwojowi glonów w wodzie stosuj co 2 tygodnie GAMIX ALGA OFF 
w ilości 200 g na 10 m³ wody.



Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna 
Barbara Grajek, Wojciech Grajek
Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno
NIP: 784-248-91-52

tel. +48 61 425 98 89
księgowość wew. 11
dział handlowy wew. 12-14
fax +48 61 427 11 63

office@gamix-chemicals.com
www.gamix-chemicals.com

INFOLINIA GAMIX: czynna w godzinach 8-16 
tel. +48 61 425 98 89 wew. 12

Wszelkie prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania tekstu należą do
Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna Barbara Grajek, Wojciech Grajek

i podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie powyższego artykułu w całości lub części
oraz wykorzystanie grafik naszego autorstwa bez pisemnej zgody 

Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna Barbara Grajek, Wojciech Grajek
jest zabronione.


