
Starver® X
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Το Starver®X είναι ένα ασφαλές, υψηλής 
απόδοσης προϊόν για την αφαίρεση 
φωσφορικών αλάτων από κολυμβητικές 
δεξαμενές. Το Starver®X είναι σχεδιασμένο για να 
απομακρύνει φωσφορικά άλατα σε υψηλές 
συγκεντρώσεις. Ένα λίτρο Starver®X αφαιρεί 
πάνω από 6000 ppb (6 ppm) φωσφορικών 
αλάτων σε μια πισίνα 50 κυβικών μέτρων. Το 
Starver®X είναι μια θεραπευτική λύση 
σχεδιασμένη για να απομακρύνει υψηλά επίπεδα 
φωσφορικών αλάτων.

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
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Αν έχουν αναπτυχθεί ήδη άλγη, προτείνεται πρώτα η

καταπολέμηση της άλγης με το Lo-Chlor Algaecide και έπειτα η
χρήση του Starver®X για την αφαίρεση των φωσφορικών αλάτων.

2. Καθαρίστε ή θέστε το φίλτρο σε λειτουργία αντίστροφης πλύσης
(backwash) και βεβαιωθείτε οτι το νερό της πισίνας βρίσκεται σε 
ισορροπία.

3. Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν την χρήση του.
4. Προσθέστε σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα του Starver®X

απευθείας στο νερό της πισίνας μπροστά από το στόμιο εισόδου
του skimmer.

5. Συνίσταται, αμέσως μετά την προσθήκη του Starver®X, να
τοποθετήσετε μια ταμπλέτα του Lo-Chlor Miraclear Pool Clarifier
απευθείας στο καλάθι του skimmer (ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή). Προσθέτοντας Miraclear Pool Clarifier θα μειωθεί η
θολότητα που εμφανίζεται στην πισίνα λόγω της αφαίρεσης των
φωσφορικών αλάτων.

6. Θέστε σε λειτουργργία την αντλία και το φίλτρο για 24 ώρες. Ελέγξτε
την πίεση του φίλτρου και κάντε αντίστροφη πλύση, αν είναι
απαραίτητο.

7. Μετρήστε τα επίπεδα των φωσφορικών αλάτων στην πισίνα 
τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή του Starver®X .

8. Αν κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόστε ξανά το προϊόν Starver®X στην
πισίνα εβδομαδιαίως μέχρις ότου οι τιμές των φωσφορικών αλάτων
να φτάσουν στα επιτρεπτά επίπεδα. Για ταχύτερα αποτελέσματα,
μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία μετά απο 24 ώρες.

ΓΑΛΌΝΙΑ:

5.500
11.000
16.500

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μετά την κατεργασία που γίνεται με τη χρήση του Starver®X 
ελέγξετε τα επίπεδα φωσφόρου στην πισίνα σας. Για 
συνεχή έλεγχο και κατεργασία του φωσφόρου 
χρησιμοποιήστε Lo-Chlor Starver®.

Να θυμάστε ΟΧΙΦΩΣΦΟΡΟ = ΟΧΙΦΥΚΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ:

ΛΊΤΡΑ:

25.000
50.000
75.000

ΟΓΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΈΩΣ 6 PPM:

500ml
1000ml
1500ml

ΈΩΣ 1 PPM: 

84ml
168ml
252ml

ΔΟΣΟΛΟΓΊΑ:




