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OXYGENOVÁ metoda – účinná péče o vodu 
v bazénu s omezeným použitím chloru! 

 
Zprovoznění bazénu (nově napuštěný bazén nebo znovuuvedení do provozu na 
jaře):  

Před uvedením do provozu řádně vyčistěte bazén i filtr. Doplňte vodu do poloviny 
skimmeru. 

pH hodnota: správné pH je předpokladem pro úspěšnou péči o bazén u oxygenové 
metody, tzn. pouze při správné hodnotě pH dosáhnete křišťálově čistou vodu. Testrem 
změřte hodnotu pH vody v bazénu. Tato hodnota by se měla pohybovat mezi 7,2 – 7,6. 
Přesahuje-li pH 7,6 přidejte pH minus; je-li pH nižší než 7,2 přidejte pH plus. Hodnotu 
kontrolujte 1 x týdně a případně ji ihned srovnejte. 

„OXYGEN granulát“ a „OXYGEN A Lotion“ jemně působí na Vaši pokožku a vlasy, jsou 
bez zápachu a snášejí se s chlorem. 

Dávkování OXYGEN granulát: 

První dávka: 200 g na 10.000 l vody 

Další dávka: 100 – 200 g týdně na 10.000 l vody 

Dávkování OXYGEN A Lotion:  

První dávka: 200 g na 10.000 l vody 

Další dávka: 100 g na 10.000 l vody 

Při vysokých teplotách vody, jakož i při častém používání bazénu je třeba dávkování 
zvýšit, popř. dávkovací cyklus zkrátit. Při silném vzniku řas je možno použít i šokové 
zachlorování pomocí chlorového granulátu. 

Všechny údaje na etiketě ohledně dávkování se vztahují na množství 10.000 l vody. 

Doba filtrace: 

Rozhodující pro úspěch OXYGENOVÉ metody je odpovídající doba filtrace. Filtrační 
zařízení by mělo být nastaveno tak, aby přefiltrovalo veškerou vodu v bazénu během 5 
– 7 hodin. Během 24 hodin by se měla všechna voda v bazénu přefiltrovat 2x. Pokud 
teplota vody přesáhne 24 ⁰C, měla by se přefiltrovat 3x. Platí pravidlo, že čím teplejší je 
voda, tím delší doba filtrace by měla být nastavena. Při teplotě nad 30 ⁰C by měla 
filtrace běžet neustále. 

Co ušetříte na spotřebě elektřiny při kratší době filtrace, o to víc vydáte 
zvýšenou spotřebou prostředků na údržbu vody! 

Pravidelné čištění filtru – závisí na typu. 

Tipy od profesionálů: V létě doporučujeme jednou měsíčně provést šokové 
zachlorování (dvojnásobnou dávku chloru).  

 

 

Respektujte bezpečnostní předpisy.  

Chraňte před dětmi.  

Nemíchejte s jiným chemikáliemi! 
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…důležité otázky k péči o vodu 
Co se stalo? Proč? Co s tím? Pomocí čeho? 

Příliš málo desinfekčních 
prostředků 

Zvýšené chlórování chlorový granulát 

Vysrážení vápníku následkem 
vysokého pH 

Nastavit pH na 7,1 pH – minus 

Voda je kalná 

Nízký výkon filtru Proprat filtr, vložit tabletu 
FLOCKFIXU, prodloužit dobu 
filtrace 

Flockfix – tablety 
nebo tekutý 

Voda po přidání 
chlóru zezelená, 
zhnědne nebo 
zčerná 

Ve vodě jsou rozpuštěné těžké 
kovy, které v reakci s chlorem 
oxydují. 

Zvýšit pH, ještě jednou přidat 
chlor až začne voda tvořit 
hnědé fleky, nechat klesnout 
přes noc ke dnu a vyčerpat do 
kanalizace. 

pH – plus 

chlorový nebo 
oxygenový granulát 

vysavač 

Voda je zelená a 
stěny kluzké  

Řasy, které jsou rezistentní 
proti normálním dávkám chloru 

Zvýšit chlorování, po dvou 
dnech přidat algicid. 

Eventuelně přidat CRANOTOP 

chlorový nebo 
oxygenový granulát, 
poté Contralgin 

cca 1l Cranotopu na 
10.000 l 

Pálení očí Příliš vysoká hodnota pH, příliš 
málo chloru 

Srovnat pH, poté šokově 
zachlorovat na min. 2,0 mg/l 

pH – minus, 
chlorový granulát 
nebo Oxygen A –
Lotion 

Na stěnách bazénu 
a hranách se 
objevují hnědé 
nebo černé skvrny. 

Hnědé řasy a plísně, které jsou 
rezistentní proti nízkým 
hodnotám chloru 

Srovnat pH, poté šokově 
zachlorovat na min. 3mg/l, za 
2-3 dny přidat algicid 

chlorový granulát 

Contralgin 

Po přidání pH plus 
voda voda zezelená 

Dochází k rozpouštění sloučenin 
mědi z vodovodních potrubí 
nebo vestavěných dílů 
z bronzu. 

Zkontrolovat a srovnat pH, 
zachlorovat. Pokud je 
vylučováno příliš mnoho mědi,  
zkontrolujte případné 
poškození zařízení.  

pH – minus nebo 
plus 

chlorový nebo 
oxygenový granulát 

 

Zazimování bazénu: 

Vyčistěte bazén (nečistoty ze dna pomocí vysavače), zkontrolujte a srovnejte 
hodnotu pH. 

Proveďte případně nárazové zachlorování chlorovým granulátem. 
Properte filtr a podle pokynů výrobce zazimujte. 
Vyprázdněte vodovodní rozvody. 
Vypusťte vodu tak, aby hladina byla cca 15 cm pod nejnižším vestavným dílem 

(tryska, skimmer). 
Usazenou špínu na folii a na okrajích bazénu vyčistěte pomocí přípravku 

RANDKLAR. 
Přidejte přípravek OXYGEN A – Lotion a EISENEX  

Bezpečnostní pokyny: 

Všechny údaje na etiketách chemikálií se vztahují na objem 10.000 l (10 m3). Různé 
chemikálie nikdy vzájemně nemíchejte! Chemikálie vždy nalívejte do vody a nikoliv 
opačně, tzn. nikdy vodu na chemikálie. Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené u 
jednotlivých výrobků. Při potřísnění kůže, šatů nebo očí ihned řádně vypláchněte vodou 
a eventuelně vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobky skladujte v chladu a suchu. Po práci 
s chemikáliemi si vždy řádně umyjte ruce. 


