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ΓΕΝΙΚΣ ΟΔΗΓΕΣ
1. Πριν την εφαρμογή ρυθμίστε το pH στο 7.0 και βεβαιωθείτε ότι η 

συγκέντρωση του απολυμαντικού είναι στο 0 ppm (mg/l) και κάντε 
αντίστροφη πλύση στο φίλτρο.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση σε έγχρωμα μαρμάρινα τελειώματα ή 
τυπωμένα liner ΜΗΝ επιτρέπετε την άμεση επαφή με την επιφάνεια της 
πισίνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και αναλόγως πόσο έντονη είναι η 
κηλίδα, συνίσταται είτε:
(α) Να διαλύσετε το προϊόν σε ένα καθαρό πλαστικό δοχείο και με την 
αντλία και το φίλτρο σε λειτουργία, να το διανείμετε ομοιόμορφα γύρω από 
την πισίνα, ή
(β) Να τοποθετήσετε το προϊόν σε μια κάλτσα (ύφασμα) πάνω σε ένα 
τηλεσκοπικό κοντάρι και να το κρατήσετε κοντά στη λεκιασμένη περιοχή.

3. Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στη λεκιασμένη περιοχή ή να 
διαμοιραστεί ομοιόμορφα στην πισίνα, έχοντας την αντλία και το φίλτρο σε 
λειτουργία.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το Lo-Chlor No More Metal πρέπει να προστίθεται στο νερό 
της πισίνας αμέσως μετά την απομάκρυνση της κηλίδας. Το προϊόν αυτό 
αφαιρεί τα διαλυμένα μέταλλα που εμποδίζουν την επανεμφάνιση της 
κηλίδας.

5. Αφήστε την αντλία και το φίλτρο σε λειτουργία για τουλάχιστον 24 ώρες, 
προχωρήστε σε σχολαστική αντίστροφη πλύση των φίλτρων και συνεχίστε 
κανονικά το φιλτράρισμα.

6. Αυτή η θεραπεία για την απομάκρυνση των κηλίδων μειώνει και το pH και 
την Ολική Αλκαλικότητα. Μετά την θεραπεία το νερό θα πρέπει να 
επανέλθει σε ισορροπία.

7. Για την επαναφορά της ισορροπίας ξεκινήστε αυξάνοντας πρώτα την 
Ολική Αλκαλικότητα. Αυτό πρέπει να γίνει αργά μέσα σε μια περίοδο 
ημερών (20 ppm το μέγιστο την μέρα). Μια απότομη αύξηση θα 
απομακρύνει τα μεταλλικά ιόντα από το διάλυμα, πράγμα που θα οδηγήσει 
στην επαναδημιουργία κηλίδων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 
1 kg για κάθε 50.000 λίτρα.

Το προϊόν Multi Stain Remover είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για να απομακρύνει κηλίδες και 
λεκέδες, από σίδηρο, χαλκό, μαγγάνιο, τανίνες 
και κοβάλτιο (μαύρος λεκές σε πολυεστερικές 
πισίνες) από τις επιφάνειες των κολυμβητικών 
δεξαμενών. Οι περισσότερες κηλίδες είναι 
αποτέλεσμα μη ισορροπημένου νερού.

Απαγορεύεται να υπάρχουν λουόμενοι στην πισίνα όχι μόνο κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας αλλά και μέχρι να επέλθει η ισορροπία του νερού και γίνει 
απολύμανση ξανά της πισίνας.

Σημείωση: H θεραπεία για την απομάκρυνση των κηλίδων μπορεί να
θολώσει το νερό της πισίνας, σε αυτή τη περίπτωση μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε το Lo-Chlor Miraclear Clarifier Cube.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας www.lo-chlor.co.uk




