
Návod k vířivkové sadě Lacoform 
Whirlpool-Set 

 

 

 

 

Obsah vířivkové sady: 
 

1. Spa kyslíkové tablety 0,5 kg – dezinfekce aktivním kyslíkem bez obsahu chlóru ve formě 20 g 

tablet 

2. Spa kyslíkový aktivátor 0,5 l – zajišťuje dlouhodobé působení dezinfekce a projasňuje vodu.  

3. Spa pH mínus granulát 0,7 kg – ke snížení hodnoty pH ve vířivce 

4. Spa odpěňovač 0,5 l – k rychlému a dlouhodobému odstranění pěny tvořící se během 

relaxace ve vířivce 

5. Vonná esence Pinie 250 ml 

6. Minitester pH / O2 

7. Návod k použití 

8. Dávkovací odměrka 

9. Sprejová hlavice 

 

Přípravky vždy používejte dle návodu! 

K tomuto setu je přiložena odměrka. Po použití každého produktu je třeba odměrku důkladně 

vypláchnout a zajistit, aby v ní neulpívaly zbytky odměřovaných látek. 



Zjištění hodnoty pH a kyslíku ve vodě 
 

Ideální hodnota pH: 7,0 – 7,4 

Ideální hodnota kyslíku: 5,0 – 7,5 

 

Návod na zjištění hodnoty pH a obsahu kyslíku: 

1. Tester držte kolmo, zatlačte na polštářek, aby se tableta uvolnila a spadla do testovacího 

prostoru. Tentýž postup opakujte u tablety na druhé straně. 

2. Plochými stranami přehněte tester k sobě, čímž se uvolní testovací kanálky. 

3. Držte tester pod vodou a 2x rychle za sebou jej zmáčkněte, aby se polštářek naplnil vodou a 

tablety se rozpustily. 

4. Přečtěte výsledky 

 

 

Úprava pH vody 
 

Nastavení ideální hodnoty pH je nezbytné pro správné působení všech přípravků, které používáte. 

Příliš vysoká hodnota pH dráždí oči a kůži a napomáhá ukládání vodního kamene. Příliš nízká hodnota 

pH způsobuje korozi kovových částí. 

 

Návod na úpravu pH: 

Přidáním 15 g Spa pH mínus granulát snížíte hodnotu pH v 1000 l vody o 0,2. Spotřebu ovlivňuje též 

tvrdost vody. Tvrdá voda potřebuje více, měkká voda méně přípravku Spa pH mínus granulát. 

Přípravek se rozpustí ve vhodné nádobě s vodou a rozlévá se podél stěn bazénu přímo do vody ve 

vířivce. 

 

Aplikace dezinfekce 
 

Lidé koupající se ve vířivce s sebou přináší organické znečištění jako je pot, vlasy, šupinky kůže a jiné. 

Toto znečištění musíme odstranit pomocí Spa kyslíkové tablety. 

 

Dávkování dezinfekce: 

První dávkování: 1 tableta společně s 10 ml Kyslíkového aktivátoru na 1 m3 vody 

Šokové ošetření: Na každý 1 m3 vody použijeme 1 tabletu. Po každém použití vířivky znovu 

dávkujeme 1 tabletu. Přibližně za 12 hodin po šokovém ošetření vody možno vířivku znovu použít. 



Dlouhodobé dávkování: Při nepoužívání vířivky dávkujeme 1 tabletu na 1 m3 vody 1x týdně. Navíc 

můžeme k základní dezinfekci kyslíkem každé dva týdny použít šokovou chlorovou dezinfekci. 

 

Spa kyslíkové tablety vložíme do plovákového dávkovače nebo do skimmeru. Během užívání vířivky 

vždy plovák vyndejte a uložte na bezpečné místo. 

 

Odstranění pěny 
 

Kosmetika či zbytky mýdla mohou způsobovat vznik pěny. Používejte proto vo dířivky výhradně 

nepěnivé algicidy. 

Návod k odstranění pěny: 

Při zvýšené pěnivosti vody nalijte trochu přípravku přímo do pěny. Před použitím protřepejte! 

 

Použití aroma 
 

Pro prohloubení vašeho prožitku z relaxace ve vířivce obsahuje balení příjemnou osvěžující piniovou 

vůni. 

Návod k dávkování aroma: 

Na 1 m3 vody dávkujte 5 ml esence přímo do vody. Po cca 5 minutách se esence plně rozvine. 

 

 

 

Dodavatel: 

CHEMOFORM CZ s.r.o. 

Nad Safinou 348, Vestec 

 

 

 

Vířivkovou sadu Lacoform zakoupíte u svého prodejce bazénové chemie na www.bazenonline.cz. 

 

http://www.bazenonline.cz/virivkova-sada-chemie-lacoform
http://www.bazenonline.cz/

