FOSFATEN

INFORMATIE

Starver® X
ALGEMENE INSTRUCTIES
1. Als er algen aanwezig zijn, is het aan te bevelen om deze
eerst met een algicide te bestrijden voor het starten met
verwijderen van fosfaten.
2. Reinig of spoel het filter terug en zorg dat het water in
balans is.
3. Schud de container voor minimaal 30 seconden voor
gebruik.
4. Voeg langzaam de benodigde hoeveelheid Starver® X toe
aan het zwembadwater voor de inlaat van de skimmer.
5. Het is aan te bevelen om direct na toevoeging van
Starver® X, een Lo-Chlor Miraclear gelblok in de
pompmand te plaatsen (zie voor gebruik verpakking).
De aanvulling met een Miraclear gelblok reduceert de
vertroebeling geassocieerd aan fosfaat verwijdering.
6. Laat het filtersysteem 24 uur continu lopen. Controleer
de filterdruk regelmatig, en spoel het filter terug als het
noodzakelijk is.
7. Test het fosfaatniveau van het zwembadwater ten
minste 24 uur na behandeling.
8. Indien nodig, herhaal de toegevoegde dosering van
Starver® X wekelijks, totdat het fosfaatgehalte op een
acceptabel niveau is. Voor snellere resultaten kan de
dosering van Starver® X herhaald worden met 24 uur
tussenpozen.

DOSERING
DE WATER VOLUME

Starver® X is een veilig en effectief superieur
sterk fosfaat verwijderaar voor zwembaden.
1 liter Starver® X verwijdert tot wel 6000 ppb
(6 ppm) aan fosfaten uit een 50.000 liter
zwembad. Starver® X is een doeltreffende
oplossing ontwikkeld om een hoog gehalte
fosfaten te verwijderen.

GALLONS:

LITERS:

5,500
11,000
16,500

25,000
50,000
75,000

DOSE:
LAGERE DOOR

LAGERE DOOR

MAXIMAAL 6ppm: MAXIMAAL 1ppm:

500ml
1000ml
1500ml

84ml
168ml
252ml

PROFESSIONELE TIPS:
Controleer na behandeling met Starver® X regelmatig het
fosfaatniveau in het zwembad. Voor een voortdurende
controle en behandeling van fosfaten gebruik Lo-Chlor
Starver®. Onthoud GEEN FOSFATEN = GEEN ALGEN.
Voor meer informatie raadpleeg onze website www.lo-chlor.co.uk.
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