Havuz
Kimyasalları ve
Bakım Ürünleri

Profesyonel ürünler,

parıldayan havuzlar!

Yüzme havuzları; oteller, siteler, eğitim kurumları ve
belediye tesisleri gibi halka açık birçok alanda hizmet
sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Maratem Hygieneblue Havuz Kimyasalları ve
Bakım Ürünleri, sektör ihtiyaçlarının tümüne hizmet
verebilecek geniş ürün portföyüne sahiptir.

Dezenfektanlar

Hygieneblue 801 Stabilizatörlü,
Hızlı Çözülen Granül Klor %56
Quick Dissolving Stabilized Chlorine in Granular Form 56%
Hızlı çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan, siyanürik asit içeren, organik klor bileşiğidir.
%55 klor içerir. Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılır. Geniş spektrumlu bir
dezenfektandır. Havuz suyunda bakteri, mantar ve alglere karşı etkilidir. Organik kirleri
okside ederek, yosun oluşumunu engeller.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

Granül
9225600
20,00
1

Granül
9225601
50,00
1

Hygieneblue 802 Stabilizatörlü,
Yavaş Çözülen Granül Klor/ Tablet %90
Slow Dissolving Stabilized Chlorine in Granular and Tablet Form 90%
Yavaş çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan, siyanürik asit içeren, organik klor
bileşiğidir. %90 klor içerir. Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılır. Geniş spektrumlu
bir dezenfektandır. Havuz suyunda bakteri, mantar ve alglere karşı etkilidir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

Granül
9225602
20,00
1

Granül
9225603
50,00
1

Tablet
9225604
20,00
1

Tablet
9225605
50,00
1

Hygieneblue 803 Stabilizatörsüz,
Hızlı Çözülen İnorganik Granül Klor/ Tablet %70
Quick Dissolving Unstabilized Chlorine in Granular and Tablet Form 70%
Hızlı çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan, stabilizatör içermeyen, inorganik esaslı bir
klor türevidir. %70 klor içerir. Havuz dezenfeksiyonu için kullanılır. Geniş spektrumlu bir
dezenfektandır. Havuz suyunda bakteri, mantar ve alglere karşı etkilidir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

Granül
9225606
20,00
1

Granül
9225607
50,00
1

Tablet
9225608
20,00
1

Dezenfektanlar

Hygieneblue 806 Çöktürücü ve Yosun Önleyici
İçeren Stabilizatörlü, Yavaş Çözülen Klor Tableti
Slow Dissolving Stabilized Chlorine in Tablet Form with
Algae Inhibitor and Precipitator
Yavaş çözülen, yosun önleyici ve çöktürücü içeren, rutin dezenfeksiyon için
kullanılan, stabilizatör içeren, organik klor bileşiğidir. %80 klor içerir. Geniş
spektrumlu bir dezenfektandır. Havuz suyunda bakteri, mantar ve alglere
karşı etkilidir. Ayrıca bileşiminde floklaştırıcı-çöktürücü ve yosun önleyici
etken maddeler vardır. Ürün bileşimi sayesinde yosun önleyici ve çöktürücü
kullanımı gerektirmez.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

Tablet
9225609
15,00
1

pH Düzenleyiciler
Hygieneblue 810 pH Değerini Yükseltici
pH Increasing Agent - Powder
Havuz suyunun pH derecesini yükseltmek üzere kullanılan toz alkali
bir kimyasaldır. pH değerinin istenilen aralıkta tamponlanmasını sağlar.
Kullanımı güvenlidir. Suda kolay çözülür. Alkalinitesi düşük olan sularda
alkaliniteyi yükseltmek amacıyla da kullanılır. Havuz suyunun alkalinite
değerini yükseltirken pH değerini istenilen aralıkta tutacaktır. 100 m3 havuz
suyunun pH değerini 0,1 derece yükseltmek için 1000-1500 g kullanınız.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225610
15,00
1

Hygieneblue 811 pH Değerini Düşürücü Sıvı – H2SO4
pH Reducing Agent Liquid - H2SO4

Sülfürik asit bazlı, sıvı pH düşürücü kimyasaldır. Kokusuz oluşu en önemli
avantajıdır. Önerilen dozajda kullanıldığında korozyon riski oluşturmaz.
100 m3 havuz suyunun pH değerini 0,1 derece düşürmek için 2000-2500
mL kullanınız. Havuz suyunun alkalinite değeri artıkça suyun pH değerini
düşürmek için birim sarfiyat artacaktır. Havuza eklenen taze suyun alkalinite
değeri 120 ppm’den yüksek olması durumunda Hygieneblue 827 Alkalinite
Düşürücü kullanılması önerilir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225611
20,00
26,20
1

pH Düzenleyiciler

Hygieneblue 812 pH Değerini Düşürücü Toz
pH Reducing Agent - Powder
Havuzun pH değerini düşürmek için kullanılan sodyum bisülfat esaslı bir
maddedir. Suda kolay çözülür. Önerilen dozajda kullanıldığında korozyon
riski oluşturmaz. 100 m3 havuz suyunun pH değerini 0,1 derece düşürmek
için 2000-2500 g kullanınız. Havuz suyunun alkalinite değeri artıkça
suyun pH değerini düşürmek için birim sarfiyat artacaktır. Havuza eklenen
taze suyun alkalinite değerinin 120 ppm’den yüksek olması durumunda
Hygieneblue 827 Alkalinite Düşürücü kullanılması önerilir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225612
25,00
1

Hygieneblue 813 pH Değerini Düşürücü Sıvı – HCI
pH Reducing Agent Liquid - HCl
Hidroklorik asit esaslı, sıvı pH düşürücüdür. 100 m3 havuz suyunun pH
değerini 0,1 derece düşürmek için 2000-2500 mL kullanınız. Havuz
suyunun alkalinite değeri artıkça suyun pH değerini düşürmek için birim
sarfiyat artacaktır. Ham suyun alkalinite değerinin 120 ppm’den yüksek
olması durumunda Hygieneblue 827 Alkalinite Düşürücü kullanılması
önerilir. Dar ve havalandırması olmayan makine dairelerinde kullanılması
önerilmez.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225624
20,00
25,00
1

Özel Ürünler

Hygieneblue 820 Algisit; Yosun Önleyici ve Dezenfektan
Pool Disinfectant - Algae Inhibitor
QAC bileşikleri esaslı, sıvı dezenfektandır. Havuz suyunda, güneşin UV
ışınları etkisiyle oluşan alglerin çoğalmasını önler. Oluşan algleri yok eder.
Havuz suyunun hızlı bir şekilde berraklaşmasını sağlar. Klorun dezenfektan
etkisini destekleyerek daha etkin bir şekilde kullanımı sağlar. Havuz
suyunda bakterisit ve algisit etkisi vardır. Havuz suyuna denge tankından
ilave edilmesi tavsiye edilir. Uygulama sonrasında havuzda kısa süreli
köpüklenme yapması, ürünün yapısından kaynaklanmaktadır. Denge tankı
olmayan havuzlarda uygulama, havuzun kapalı olduğu saatlerde; havuz
yüzeyinden farklı noktalardan verilerek uygulanabilir. Bu şekilde ürünün
homojen dağılımı manuel olarak sağlanmış olur. 100 m3 havuz suyu için
düzenli kullanımda haftada 1-2 kez 500-1000 mL kullanılması önerilir.
Bu dozaj iklim, havuz kenarındaki bitki örtüsü, havuzun kullanımına ve
yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Sezon başında havuz temizliğinden
sonra havuz yüzeylerine fırça ile sürülür, kuruması beklendikten sonra
durulamadan havuz doldurulur.

Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225613
20,00
21,20
1

Hygieneblue 821 Köpüksüz Algisit, Dezenfektan
Pool Disinfectant - Algae Inhibitor without Foam
Polyquat esaslı sıvı bir dezenfektandır. Düzenli kullanımda yosun
oluşumunu engeller, mevcut yosunları yok eder. Klorun dezenfektan
etkisini destekleyerek daha etkin bir şekilde kullanımını sağlar. Havuz
suyunda bakterisit ve algisit etkisi vardır. Düzenli kullanımda havuz
suyunun dezenfeksiyon dengesine katkısı olduğu gibi havuz suyuna
berraklık verir. Formülasyonunda bulunan aktifler sayesinde suda askıda
bulunan partikülleri koagüle ederek filtrasyonu kolaylaştırır. 100 m3 havuz
suyu için düzenli kullanımda haftada 1-2 kez 500-1000 mL kullanılması
önerilir. Bu dozaj iklim, havuz kenarındaki bitki örtüsü, havuzun
kullanımına ve yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Sezon başında
havuz temizliğinden sonra havuz yüzeylerine fırça ile sürülmesi, 1-2 saat
beklendikten sonra durulamadan havuzun doldurulması önerilir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225614
20,00
21,40
1

Özel Ürünler

Hygieneblue 822 Oksijenli Şoklama Ürünü
Chlorine Reduction Product
Havuz suyunda bağlı kloru bertaraf etmek için kullanılan oksijen bazlı
kimyasaldır. Klor miktarını yükseltmeden bağlı kloru indirgeme imkanı verir.
Yapısı gereği dezenfektanların etkinliğini azaltan tüm organik maddeleri
oksitleyerek yok eder. Ürünün özelliği gereği, uygulama sonrasında havuz
suyunda serbest klor da kalmayacaktır. Kontrol edilerek yeniden klorlama
yapılmalıdır. 100 m3 havuz suyu için 3000-3250 g kullanınız.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225615
20,00
1

Hygieneblue 832 Granül, Klorsuz Şoklama Ürünü
Shock Non-chlorine Product
Yüzme havuzlarında bağlı kloru parçalamak ve yükselmesini önlemek için
kullanılan oksitleyici bir dezenfektandır. Suyun bakteriyolojik kalitesini artırarak,
dezenfektanların etkin kullanımını sağlar. Havuz suyuna parlaklık ve berraklık
verir. Suda kalsiyum ve siyanürik asit seviyesini yükseltmeden şoklama imkanı
sağlar. 100 m3 havuz suyu için haftada 1 kez 1000-2000 g kullanılması önerilir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225616
20,00
1

Hygieneblue 823 Konsantre Su Berraklaştırıcı
Coagulation Agent - Continuous Cleaner
Katyonik polimer içeren bir kimyasaldır. Filtrenin daha etkin kullanılmasını
sağlar. Havuz suyunda askıda bulunan küçük partiküllerin topaklaşarak, filtrede
tutulmasını sağlar. Havuzun kullanımı yoğun olduğu günlerde ve havuz
suyunda akşam üzeri saatlerinde görünen bulanıklığı önler, havuz suyunu
berraklaştırır, daha net ve parlak görünmesini sağlar. Ürün yapısı gereği havuz
suyu dezenfektanlarının performansını artırır, dezenfeksiyona yardımcı olur.
Yosun ve mikroorganizmaların filtrede tutulmasını sağlar. Düzenli olarak
kullanılan havuzlarda, filtre temizliğine dikkat edilmesi ve düzenli ters yıkama
yapılması önerilir. 100 m3 havuz suyu için 1000-1500 mL kullanılması önerilir.
Havuz suyunun durumuna göre hafta 1-2 kez uygulanması uygundur. Daha
farklı dozajlar ve kullanımlar için firma temsilcisine danışınız.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225617
20,00
21,70
1

Özel Ürünler

Hygieneblue 824 Çöktürücü
Precipitator
Polimerik yapıda bir kimyasaldır. Havuz suyunda bulunan partiküllerin
topaklaşarak havuz dibine çökmesini ve filtrede tutulmasını sağlar.
Düşük dozajlar da bile çok etkilidir. Havuzun kapalı olduğu saatlerde
uygulanmalı, uygulama ertesinde makineler bir tur çalıştırıldıktan sonra
kapatılarak; su dinlenmeye ve çökmeye bırakılmalıdır. Uygulamanın
ertesinde mutlaka dip süpürgesi yapılarak, dibe çöken partiküller dışarı
atılmalıdır ve filtre temizliği kontrol edilmelidir. 100 m3 havuz suyu için
300-500 mL filtrasyon öncesinde kullanılması önerilir. En etkili sonuç
için önerilen dozajda kullanılması gerekir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225618
20,00
24,20
1

Hygieneblue 825 Hızlı Çöktürücü
Fast Precipitator
Polimerik yapıda bir kimyasaldır. Havuz suyunda bulunan partiküllerin
topaklaşarak havuz dibine çökmesini ve filtrede tutulmasını sağlar. Düşük
dozajlarda bile çok etkilidir. Havuzun kapalı olduğu saatlerde uygulanmalı,
uygulama ertesinde makineler bir tur çalıştırıldıktan sonra kapatılarak; su
dinlenmeye ve çökmeye bırakılmalıdır. Uygulamanın ertesinde mutlaka dip
süpürgesi yapılarak, dibe çöken partiküller dışarı atılmalıdır ve filtre temizliği
kontrol edilmelidir. 100 m3 havuz suyu için 2 L filtrasyon öncesinde
kullanılması önerilir. En etkili sonuç için önerilen dozajda kullanılması gerekir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225619
20,00
22,20
1

Hygieneblue 826 Sertlik ve İyon Bağlayıcı
Hardness and Ion Scavenger - Hardness Stabilizer
Havuza alınan taze suyun yapısında bulunan sertlik ve metal iyonlarının
tutulmasını sağlar. Havuz suyunda metal iyonlarından kaynaklanan
renklenmeyi önler. Havuz yüzeyi ve filtrasyon sisteminde sertlik kaynaklı
kireçlenmelerin oluşmasını önler. Havuz suyunda kalsiyum tuzlarının verdiği
bulanıklığı engeller. Sezon öncesinde ham suyun detaylı analizi yapıldıktan
sonra kullanım şekli belirlenmelidir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225620
20,00
22,50
1

Özel Ürünler

Hygieneblue 827 Alkalinite Düşürücü
Alkalinity Reducing Agent
İnorganik asit, kompleks yapıcı ve korozyon inhibitörleri içeren bir kimyasaldır.
Havuz suyunda pH ve alkalinite düşürücü olarak kullanılır. Alkalinitesi
120 ppm’den yüksek olan havuzlarda kullanılması önerilir. 100 m3 havuz
suyu için 1500-2000 mL kullanılması, havuz suyunun bir tur sirkülasyonu
yapıldıktan sonra pH ve alkalinite değerleri tekrar ölçülerek, uygulamaya karar
verilmesi önerilir. Metal yüzeyler ile direkt teması engellenmelidir.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225621
20,00
28,70
1

Hygieneblue 828 Kışlık Bakım Ürünü
Winter Maintenance Product
Havuz suyunun sezon dışı şartlandırılması için kullanılan bir kimyasaldır.
Sezon dışı kireç, yosun ve dış etmenlerle gelen maddelerin verdiği tahribatı
engeller. Kış boyunca havuz suyunun görselliğinin korunmasını sağlar. İyon
tutucular ve yosun önleyici hammadde içerir. Kışlık bakım boyunca havuz
suyunun klor seviyesi minimum 3 ppm’de tutulmalı, mümkünse daha
yüksek seviyeler tercih edilmelidir. (5-10 ppm) İlk kullanımda 100 m3 havuz
suyu için 4 L, takip eden aylarda 2 L ilave edilmelidir. Kışlık bakım boyunca
her hafta, en az bir kez filtrasyon en az bir tur atacak şekilde çalıştırılmalıdır.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225622
20,00
21,80
1

Hygieneblue 829 Filtre ve Yüzey Temizleyici
Filter and Surface Cleaners
Organik esaslı asit içeren bir kireç çözücüdür. Filtre ve havuz yüzeylerinin
temizliği için kullanılır. Kireç, mineral ve organik madde birikimlerini çözer.
Aynı amaçla kullanılan inorganik asitler gibi korozif değildir. Toz olduğundan
kullanışlı ve ekonomiktir. İçine filtrasyon malzemesi konulmuş filtrenin su
hacminin %10’u kadar ilave edilir. 12 saat beklendikten sonra ters yıkama
yapılır. Yüzey temizliği için %10-20 ürün çözeltisi kullanılır.
Kod / Code
Hacim (L) / Volume
Ağırlık (Kg) / Weight
Adet / Koli - Units / Case

9225623
25,00
1

www.eczacibasiprofesyonel.com

