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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Απενεργοποιήστε την αντλία της πισίνας. Απομακρύνεται

οποιοδήποτε αυτόματο σύστημα καθαρισμού από την
πισίνα.

2. Τοποθετήστε το φίλτρο στη ρύθμιση «BY-
PASS» (Παράκαμψη) ή
«RECIRCULATE» (Ανακυκλοφορία). Αν καμία από αυτές
τις ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμη, αφαιρέστε το φίλτρο
φυσιγγίων πριν την θεραπεία. Σημείωση: η εφαρμογή του
Leak Sealer μπορεί να μπλοκάρει τα jet. Αν τa jet δεν
μπορούν να απομακρυνθούν πριν την χρήση του
προϊόντος, τότε καλύτερα να μην χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

3. Το Leak Sealer πρέπει να προστίθεται στο 1 λίτρο ανά 60
κυβικά νερού. Υπάρχουν δύο μέθοδοι εφαρμογής του Leak
Sealer ανάλογα με το σημείο διαρροής.
(Α) ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ: Αν είναι
δυνατόν, εντοπίστε το σημείο της διαρροής και προσθέστε
το προϊόν σε εκείνο το σημείο. Αλλιώς διανείμετε το προϊόν
ομοιόμορφα γύρω από την πισίνα.
(Β) ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ: Προσθέστε την σωστή
δόση του Leak Sealer απευθείας μέσα στο skimmer.
Τοποθετήστε ένα σωλήνα αναρρόφησης στο πιο βαθύ
σημείο της πισίνας. Ελέγξτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης
δεν περιείχε αέρα πριν την εφαρμογή.

4. Αν δεν είστε σίγουροι για τη θέση της διαρροής, εφαρμόστε
τη μέθοδο Β.

5. Περιμένετε 30 λεπτά και μετά ενεργοποιήστε την αντλία.
Αφήστε την αντλία σε λειτουργία για τουλάχιστον 8 ώρες.

6. Σημειώστε το επίπεδο του νερού και ελέγξτε ξανά σε 24
ώρες.

7. Αφήστε να κατακαθήσουν όλα τα υπολείμματα (μέσα σε 6
ώρες) και στη συνέχεια σκουπίστε.

8. Μπορεί να απαιτείται δεύτερη εφαρμογή σε μεγαλύτερες
πισίνες ή αν η απώλεια νερού έχει ελαττωθεί αλλά δεν έχει
εξαφανιστεί.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
1 Λίτρο για 60.000 λίτρα νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.lo-chlor.co.uk

Το προϊόν Leak Sealer είναι σχεδιασμένο για να 
σφραγίζει μικρές διαρροές στις κολυμβητικές 
δεξαμενές όταν η απώλεια νερού δεν ξεπερνά τα 
2.5 cm την μέρα σε 60 κυβικά νερό. Το Leak 
Sealer δεν συνίσταται για την στεγανοποίηση 
φθαρμένων επιφανειών liner.
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