
ΑΛΓΕΟΚΤΟΝΟ

Ένα αλγοκτόνο ισχυρό, με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Ελέγχει και αποτρέπει την ανάπτυξη άλγεων στο 
νερό της πισίνας έως και έξι μήνες. Επίσης, είναι 
ιδανικό κατά την έναρξη της σεζόν την άνοιξη 
καθώς και για την συντήρηση κατά τη διάρκεια 
τόσο του καλοκαιριού όσο και του χειμώνα.

Manufactured by: Total Water Products Ltd / Lo-Chlor Chemicals Ltd,
Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR

Tel: +44(0)1639 823233    Fax: +44(0) 844 824 8908    Email: info@totalwaterproducts.co.uk    www.lo-chlor.co.uk

Σημείωση: Η παρουσία χαλκού στο νερό μειώνει τη δράση του 
χλωρίου και του βρωμίου. Ελέγξτε τα επίπεδα του χλωρίου και του 
βρωμίου 24 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος και προσαρμόστε 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα επίπεδα. Η περιεκτικότητα χαλκού στο 
νερό της πισίνας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1mg/ltr. Ελέγξτε τα 
επίπεδα του χαλκού με ειδικά τεστ μέτρησης χαλκού.
Ελέγξτε τα επίπεδα του χαλκού με μία ενδεδειγμένη δοκιμή χαλκού. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
www. lo-chlor.co.uk

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΓΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 

(ΛΙΤΡΑ)
30,000
60,000

120,000

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗ (mL)

250 ml
500 ml

1,000 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΛΓΩΝ (mL)

500 ml
1,000 ml
2,000 ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αν υπάρχουν άλγη πριν από την εφαρμογή του 
προϊόντος συνίσταται η αντιμετώπισή τους πριν από 
την προσθήκη του αλγοκτόνου LO-CHLOR. Κάντε 
χλωρίωση σοκ και συνεχίστε το φιλτράρισμα για 24 
ώρες.
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λουόμενοι πριν την

εφαρμογή του προϊόντος.
2. Προσαρμόστε το pH στο 7.0-7.2.
3. Καθαρίστε την πισίνα πολύ καλά βουρτσίζοντας τα

τοιχώματα και τον πυθμένα, σκουπίστε την πισίνα και
φιλτράρετε ως συνήθως.

4. Ακολουθώντας τον πίνακα δοσολογίας, προσθέστε
την απαιτούμενη δόση στο νερό. Συνεχίστε την
ανακυκλοφορία για την ομοιόμορφη κατανομή του
προϊόντος μέσα στο νερό. Σε περίπτωση παρουσίας
άλγεων αυξήστε την δοσολογία σύμφωνα με τον
πίνακα.

5. Κάντε ανακυκλοφορία για 24 ώρες και μη προσθέτετε
οποιαδήποτε άλλο χημικό σε αυτό το χρονικό
διάστημα.

6. Διατηρήστε το pH μεταξύ 7.2 – 7.6.
7. Η πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μια

πλήρη ανακυκλοφορία όλου του νερού της
κολυμβητικής δεξαμενής, δηλαδή συνήθως μετά από
4-5 ώρες.
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