
Spa Leak SeaLer
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΑΙ SPA

Το Spa Leak Sealer είναι ένα συμπυκνωμένο προϊόν 
που στεγανοποιεί μικρές διαρροές σε κολυμβητικές 
δεξαμενές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαρροές 
είτε στα τοιχώματα είτε στις σωληνώσεις. 
Παρακαλούμε να σημειωθεί οτι το προϊόν αυτό δε 
μπορεί να χρησιμοποηθεί όταν το νερό μέσα στο 
υδρομασάζ ή το σπα βρίσκεται κάτω απο τους 6 
βαθμούς °C.

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. Απομακρύνεται το φίλτρο φυσιγγίων ή αν έχετε φίλτρο άμμου 

γυρίστε την πολυβάνα στη θέση «BYPASS» πριν την εισαγωγή 
του προϊόντος.

2. Με την αντλία σε λειτουργία, προσθέστε την απαιτούμενη δόση
του Spa Leak Sealer (δείτε τη δοσολογία πιο κάτω) αργά μέσα στο
κανάλι της υπερχείλισης ή στο skimmer ή από οποιαδήποτε άλλη
υποδοχή αναρόφησης.

3. Το Spa Leak Sealer είναι πολύ βαρύ και θα κατακαθήσει στο 
βαθύτερο σημείο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
κάτω από τον πυθμένα αποστράγγισης, επομένως το προϊόν θα 
πρέπει να αναδεύεται κάθε 45 λεπτά για να διανέμεται 
ομοιόμορφα, ενώ το νερό κυκλοφορεί.

4. Αφήστε το νερό να κυκλοφορεί για τουλάχιστον 3 ώρες. Μετά το
πέρας των 3 ωρών μπορείτε να ελέγξετε τη διαρροή (αν είναι
οράτη) και/ή να ελέγξετε το επίπεδο του νερού. Αν η διαρροή έχει
μειωθεί συνεχίστε να λειτουργείτε το σύστημα κυκλοφορίας για
ακόμα 3 ώρες.

5. Όταν η διαρροή σταματήσει απενεργοποιήστε την αντλία και
αφήστε οποιαδήποτε κατάλοιπα να κατακαθίσουν στον πυθμένα.
Αυτά μπορούν μετά να απομακρυνθούν με μια κατάλληλη σκούπα
για καθαρισμό υδρομασάζ και spa.

6. Αντικαταστείτε τα φίλτρα φυσιγγίων και θέστε το σύστημα σε
λειτουργία για 45 λεπτά. Στη συνέχεια αφαιρέστε τα φίλτρα
φυσιγγίων και καθαρίστε τα επιμελώς με φρέσκο νερό για να
απομακρύνετε οποιαδήποτε κατάλοιπα του προϊόντος.

7. Αφού σταματήσει η διαρροή, συνίσταται να αδειάσει το
υδρομασάζ / spa πλήρως και να παραμείνει άδειο για τουλάχιστον
48 ώρες έτσι ώστε να δράσει το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαρροή μπορεί να μειωθεί μετά από μια 
εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή συνίσταται και δεύτερη 
εφαρμογή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Το Spa Leak Sealer δοσολογείται ως εξής: 225mL για κάθε 2.000 
λίτρα νερού.

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




