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Acest Catalog este rezultatul unei experienţe de peste trei decenii a
unui mare grup italian: Barchemicals Group.
Barchemicals Group reprezintă o realitate complet italiană, formată
astăzi din 3 companii care împărtăşesc proiecte, viziuni şi valori,
printre care siguranţa pentru clienţi şi colaboratori şi protejarea şi
respectarea resurselor de mediu.
Operează în sectorul tratării apelor primare, potabile şi din piscine,
atât în Italia cât şi în străinătate, ocupându-se la 360° de problemele
de management şi acordând o atenţie specială dezinfecţiei şi
tratamentului apelor, dezinfecţiei şi igienizării mediului, controlului
şi automatizării.
Grupul - fondat şi condus de dr. Corrado Barani - deţine numeroase
brevete; resursele alocate cercetării şi inovării constituie majoritatea
investiţiilor.
Barchemicals este întreprinderea lider a grupului; produce produse
chimice pentru tratarea şi condiţionarea tuturor tipurilor de apă.
Experienţa din ultimele trei decenii este condensată în 4 linii de
produse: Piscine, Detergenţi, linia Ti și inovatoarea Linie de „I Sali
della Vita®”. Datorită unui sistem de producţie inovator şi eficient,
proiectează şi produce pe plan intern substanţe chimice speciale
de înaltă calitate şi fiabilitate. Produsele – strict "Made in Italy" –
îndeplinesc criterii stricte de calitate şi sunt dezvoltate în cadrul
unui parcurs rigid de cercetare şi de teste de siguranţă.
Catalogul de produse chimice Barchemicals se adresează, prin
urmare, firmelor celor mai calificate din domeniul tratării apelor şi
societăţilor de management profesionist al piscinelor; reprezintă
un "tratat" al sinergiilor puse în aplicare pentru a satisface pe deplin
necesităţile clientelei celei mai calificate şi exigente.

Atenţia constantă acordată activităţii de cercetare şi dezvoltare
a permis crearea de produse inovatoare, care sunt prezentate în
capitolele dedicate:
Linia de tratare a apei „I Sali della Vita”, care introduce o
nouă şi revoluţionară filozofie pentru managementul
bazinelor de înot şi al SPA-urilor, îmbinând frumuseţea cu
sănătatea, starea de bine cu siguranţa şi cu cea mai mare
flexibilitate, cu impact redus asupra mediului.
•
Linia No-Chlor , dedicată biocidelor alternative
•
Linia Biopharma, pentru a se ocupa de problema critică
reprezentată de Legionella Pneumophila.
•
Secţiune dedicată produselor detergente şi în special
nanotehnologiilor.
În vederea valorizării activităților de R&D dedicate bio-siguranței și
protejării sănătății consumatorilor și operatorilor, sunt evidențiate
în special produsele care sunt certificate pentru uz medical și cele
care sunt în faza de preînregistrare, conform noii Norme europene
privind produsele biocide (Regulamentul UE 528/2012)
•

Această viziune se naşte din răspunsul la o întrebare simplă: ce vrea
astăzi consumatorul? Calitate, servicii, promptitudinea, design,
eficienţă, inovaţie, un raport corect calitate/preţ; totul, cu un
accent deosebit pe siguranţa celor care administrează şi utilizează
piscinele, în diferitele forme existente pe piaţă.
Barchemicals Group are ambiţia de a satisface aceste exigenţe şi de
a le anticipa pe cele noi, pentru a dezvolta - scoţând în evidenţă
şi consolidând toate punctele forte ale grupului - o nouă cultură a
siguranţei şi a "wellness"-ului.
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BIOSIGURANȚA
Barchemicals crede în bio-siguranță. Barchemicals introduce în sectorul piscinelor conceptul
fundamental de bio-siguranță.
Intrând în lumea piscinelor, nu se va mai opera pe compartimente de bazine, ci se va lucra
în mod holistic și la 360° cu toate aspectele care privesc siguranța.
Noi, la Barchemicals, nu ne vom mai dedica doar apei și părții de instalații, ci ne vom ocupa
de mediu în general (aer, zona cu apă, marginea bazinului, recepție etc.). Nu o să mai avem
grijă doar de sănătatea înotătorului, ci și de cea a oricărei persoane care folosește piscina,
fie că este un însoțitor, fie că este un operator al instalației.
Bio-siguranța nu înseamnă doar interesul de 360° față de piscină, ci și față de mediul
înconjurător, de exemplu evitând deversarea produselor poluante sau prevenind, prin
aparatele tehnice ale piscinei - cum ar fi aerul care iese din CTA-uri sau din turnurile de
răcire - răspândirea bolilor (legionella) chiar și în zonele din jurul bazinelor.
Bio-siguranța înseamnă și prevenirea tuturor fenomenelor care, pe termen scurt sau lung, pot
provoca boli directe sau indirecte persoanelor care au frecventat sau frecventează piscina.
Tocmai din acest motiv, departamentul R&D al Barchemicals, împreună cu universități și
institute de cercetare private sau publice, finanțează sau susține cercetarea de noi materiale
mai puțin poluante și mai eficace.
Barchemicals acordă o atenție deosebită mai ales dezvoltării biocidelor, eficace chiar
și la dozaje mici, mai puțin periculoase pentru sănătatea persoanelor și care nu prezintă
fenomene de rezistență dobândită.
Barchemicals studiază, în plus, proiectarea unor noi materiale de filtrare care se pot autosteriliza și care pot reduce substanțele poluante toxice prezente în apa piscinelor sau în apa
menajeră sau potabilă, și desfășoară activități de cercetare privind modalitățile de reducere
a substanțelor poluante prezente în aerul din jurul bazinelor.
Barchemicals susține cercetarea și dezvoltarea unor noi sisteme de epurare, dar promovează
și tot ceea ce, pe termen scurt sau lung, poate ajuta oamenii să trăiască fericiți și sănătoși.
Barchemicals știe că are un rol social foarte important, deoarece în primii 35 de ani de
activitate a oferit locuri de muncă pentru zeci și zeci de oameni și a ajutat la creșterea
multor tineri care au trecut, pe perioade mai mult sau mai puțin lungi, prin laboratoarele și
birourile și departamentele sale de producție.
Barchemicals a contribuit, prin stimularea competitivă a liberei concurențe, la creșterea
calității sistemelor de tratarea a apei de piscină în Italia și în străinătate.
Barchemicals este - și va fi întotdeauna - în avangardă deoarece dezvoltarea cercetării și
promovarea sănătății și bunăstării persoanelor sunt intrinseci ADN-ului său și valorilor sale

fundamentale.
Bio-siguranța este ultimul prag pe care Barchemicals încearcă să-l treacă pentru binele
tuturor.
CE ÎNSEAMNĂ, ÎN PRINCIPIU, PENTRU BARCHEMICALS GROUP, IMPLICAREA ÎN BIOSIGURANȚĂ?
1.

În primul rând, continuarea înregistrării produselor care conțin substanțele active
biocide prezente pe listele autorizate la nivel european (BPR) și la nivel local în afara
Europei.

2.

Continuarea înregistrării produselor de uz medical în Italia când ministerul sănătății o
cere.

3.

Evitarea utilizării produselor neautorizate sau care nu au echivalența tehnică solicitată
de BPR.

4.

Alegerea furnizorilor în baza unor criterii etice și morale stricte și în baza calității
materiilor prime.

5.

Continuarea R&D în colaborare cu universitățile și institutele de cercetare.

6.

Promovarea conferințelor și formarea continuă a personalului și a Clienților.

7.

Promovarea burselor de studiu pentru R&D.

8.

Dezvoltarea de noi sisteme pentru tratarea apei și a aerului (biomateriale, sisteme
fizico-chimice, UV etc.)

9.

Organizarea și participarea la conferințe și manifestări care promovează bio-siguranța.

10. Lărgirea domeniilor de aplicare a bio-siguranței, ajutarea transmiterii propriilor
competențe în alte sectoare, diferite de cel al piscinelor: apă potabilă pentru consum
uman și animal, ape menajere, ape industriale, ape reziduale, ape pentru uz alimentar
și ape pentru spălarea și tratarea alimentelor.
11. Favorizarea extinderii conceptului de bio-siguranță și în țările în curs de dezvoltare.
Castelnuovo Rangone, 23 aprilie 2018
										BARCHEMICALS GROUP
Barani dr. Corrado

PRINCIPIILE NOASTRE
Apă pură – Munca
noastră se bazează pe
respectarea apei ca sursă
de bunăstare, puritate
şi ca principiu vital. Prin
urmare, ne angajăm să
"tratăm" apa din acest
punct de vedere.
Pure water - We considers
water a source of wellbeing,
purity and vitality, which is
why we are committed to
“treating” water efficiently.

Design şi inovaţie - În
ADN-ul nostru este
puternic înrădăcinat
conceptul de Design şi
inovaţie. Toate produsele
noastre corespund acestei
viziuni.
Design and Innovation
The concept of design
and innovation is strongly
rooted in our DNA. All
our products are geared
towards this.

Siguranţă - Acordăm o
atenţie specială siguranţei,
atât a celor care operează,
ca profesionişti, în
domeniul piscinelor, cât
şi a celor care beneficiază,
ca utilizatori, de instalaţiile
de înot; de asemenea,
acordăm atenţie respectării
unor cerinţe de calitate
satisfăcătoare.
Safety - Our organization
is focused on safety,
both those who work
professionally in the pool
and users of the swimming
facilities, in compliance
with high quality standards.

Economie de energie
Suntem angajaţi
permanent în studierea
şi introducerea de soluţii
care să respecte mediul
înconjurător. Priorităţile
noastre sunt reducerea
risipei de apă, economia
de energie şi utilizarea de
surse alternative.
Energy Saving - We are
committed to researching
and developing
environmentally-friendly
solutions. Our priorities
are wasting less water,
saving energy and using
alternative sources.

NOUTĂŢI ŞI INFORMAŢII

BARCHEMICALS
CONNECT
Disponibil pe iTunes
şi GooglePlay

BARCHEMICALS CONNECT
Conectaţi-vă la Barchemicals
Group oriunde v-aţi afla.
Aplicaţia
Barchemicals
Connect vă permite să aveţi
acces în orice moment la o serie
de informaţii şi documente.
Astfel, veţi putea răsfoi cu
uşurinţă cele mai recente
versiuni
ale
cataloagelor
noastre, manualele şi fişele cu
date de securitate.
De
asemenea,
dacă
sunteţi client sau partener,
utilizând datele dv. de acces
personalizate, puteţi descărca
şi
vizualiza
documente

suplimentare, cum ar fi:
• Documente
comerciale:
confirmarea comenzilor,
facturi etc.
• Rezultatele analizelor dv.
• Comunicări şi notificări de
la Barchemicals Group
• Afişarea
şi
utilizarea
cupoanelor pentru analiză
• Gestionarea punctelor de
fidelitate şi a premiilor
Barchemicals Connect vă
permite, de asemenea, să
trimiteţi în orice moment o
cerere de intervenţie sau de
analiză.

PRODUSE ÎN PRIM PLAN
PRODUSE DE UZ MEDICAL ȘI
BIOCIZI (BPR)
Introducerea Directivei europene BRP
(Regulamentul UE 528/2012 privind
produsele biocide), ce protejează
sănătatea persoanelor, a făcut ca
societățile care produc și distribuie
produse dezinfectante să facă un
salt calitativ, obligându-le pe acestea
să înregistreze la nivel european
substanțele active (hipoclorit de calciu,
hipoclorit de sodiu, triclor izocianuric
etc.), preparatele și substanțele care le
conțin într-un registru european dedicat
în care, pentru fiecare substanță este
compilat un dosar care îi demonstrează
eficacitatea, periculozitatea și domeniile
de utilizare.
Scopul
Regulamentului
este
îmbunătățirea
funcționării
pieței
biocizilor în Uniunea Europeană,
garantând în același timp un înalt nivel
de protecție pentru oameni și mediu.
Fiecare biocid trebuie să obțină
o autorizație înainte de a putea fi
introdus pe piață; în plus, substanțele
active conținute în acesta trebuie să fi
fost aprobate în prealabil. Aprobarea

LINIA TITANIUM
Linie de produse detergente
high-tech
pentru
suprafeţe
dure, îmbogăţite cu titan
fotocatalitic.
Formula specială a produselor
din Linia Titanium face ca
suprafeţele tratate să aibă calităţi
de autocurăţare şi bacteriostatice.
Utilizarea repetată a acestor

produse reduce şi facilitează
operaţiile de curăţare, datorită
depunerii titanului micrometric.
Particulele fotocatalitice care
se depun emit radicali care pot
distruge moleculele organice şi
bacteriile de pe suprafeţe.
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substanțelor active are loc la nivelul
Uniunii Europene, iar autorizarea
ulterioară a biocizilor la nivelul statelor
membre.
Vor dispărea de pe piață produsele
generice, substanțele active care provin
de la producători necertificați și care nu
au echivalență cu materiile prime de
referință (Reference Source).
Barchemicals
aderă
direct
la
Regulamentul BPR privind BIOCIZII, este
inclusă în articolul 95 al Regulamentului
ca furnizor de substanțe active și a
activat deja acțiunile de preînregistrare
a propriilor preparate la nivel național,
conform programului prevăzut de
Regulament.
În plus, produce multe produse
înregistrate în Italia ca produse de uz
medical.
Ansamblul acestor elemente aduce
cu sine autorizarea automată la
introducerea pe piață a acestor produse
la scară națională, chiar și în perioada
tranzitorie.

PRODUSE ÎN PRIM PLAN
TRATAMENTUL ANTI LEGIONELLA
Legionella este o bacterie Gramnegativă aerobă care aparţine
familiei Legionellaceae; au fost
identificate mai multe specii.
Cea mai periculoasă este L.
pneumophilia, serogrupul unu.
Barchemicals Biopharma a creat

produse specifice pentru tratarea
și prevenirea legionellei în apele
menajere și de circuit.

SMART MEDICAL SYSTEM®
Aparatură specială pentru dozarea proporțională a
agenților dezinfectanți, cum ar fi IOZONO Ag+ sau
BIOCHLOR pentru prevenirea Legionellei și tratarea
apelor menajere și potabile. Datorită prezenței
BIOVITRUM Ag+ și acțiunii sale catalitice, amplifică
acțiunea dezinfectantă a substanței active. Simplu
de instalat și ușor de utilizat.
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LINIA DETERGENŢI
Barchemicals
prezintă
o
linie
inovatoare şi completă de produse
detergente specifice pentru piscine şi
instalaţii sportive.
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I SALI DELLA VITA

LINIA CLOR ŞI NO-CHLOR

Laboratoarele Barchemicals au creat “SALI DELLA VITA”,
un amestec de săruri minerale pe bază de magneziu
(Mg), potasiu (K), iod (I) şi oligoelemente cu activitate
biologică ridicată. Mg, K şi I sunt elemente ale căror
proprietăţi benefice sunt cunoscute încă din antichitate.

Chiar dacă apa este limpede, poate conţine
microorganisme patogene care trebuie să fie eliminate
prin utilizarea corectă a unor dezinfectanţi specifici,
concepuţi special pentru această utilizare.

FLOCULANȚI

ANTIALGE ŞI BACTERICIDE

Este uşor şi rapid să se menţină apa transparentă şi
cristalină folosind agenţi de floculare. Aceştia elimină
toate particulele în suspensie pe care filtrul nu reuşeşte
să le reţină.

Algicidele evită apariţia unei coloraţii verzui şi formarea
de alge pe pereţii, pe treptele şi pe fundul piscinelor.
Algicidele noastre au, de asemenea, o acţiune
bactericidă.

MAGNEZIU - POTASIU - IOD

CORECTORI DE pH
O apă cu o valoare echilibrată a pH-ului este fundamentală
pentru a obţine o limpezime şi o dezinfectare perfectă şi
pentru a ne proteja sănătatea.

PRODUSE PENTRU IERNARE

LEGIONELLA

Apa este un bun din ce în ce mai rar şi mai preţios, de
aceea este logic să folosim produse care să ne permită
să o păstrăm până la începutul sezonului. Acest lucru
este uşor şi ieftin de realizat.

Legionella este o bacterie Gram-negativă aerobă care
aparţine familiei Legionellaceae. Au fost identificate
peste 50 de specii, împărţite în 71 de serogrupuri. Cea
mai periculoasă specie, de care sunt legate aproximativ
90% dintre cazurile legioneloză, este L. pneumophila.

CURĂŢAREA ŞI TRATAMENTUL
SUPRAFEŢELOR

DETERGENŢI ŞI ANTIMICOTICE

O linie completă de detergenţi şi antimicotice pentru a
rezolva rapid şi prompt problemele legate de depunerile
şi de reziduurile de pe pereţii piscinei şi de pe marginea
bazinului.

PRODUSE SPECIALE
Barchemicals Group deţine o gamă largă de produse
pentru a rezolva orice probleme care pot apărea în
piscină, astfel încât să fie întotdeauna în stare perfectă.

SOLUŢIA BIOPHARMA

MĂSURAREA

MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI CONTROL
Este esenţială utilizarea de instrumente precise de
măsurare şi de control al calităţii apei, pentru a putea
asigura o dezinfecţie perfectă şi limpezimea apei din
piscina dv.
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LEGENDĂ
ST = Sticlă

GA = Găleată

BA = Borcan

BI = Bidon

SA = Sac

CIST = Cisternă

BUC = Bucată

Indice alfabetic
A

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA		
17
ACTIV R 2001				35
AGENȚI DE CLORINARE			
38
ALGICIDE ȘI BACTERICIDE			
49
APE TERMALE				88

B
BAR-O-DUE Ag+			41
BARCIL PLUS New Formulation		
41
BICLOR 56				28
BICLOR 63				28
BIO-OXI			
18-21
BIOACID		
17-21-54
BIOCHLOR		
37-81-86
BIOLAKE				19
BIOQUARK				18
BIOROCK				19
BIOSAN			
18-21
BIOSAN DL				87
BIOSHOCK				19
BIOSOL				19
BIOSTAB				19
BIOSTART 				19
BIOZONO Ag+ 			
17
BIOZONO Ag+ DL
83-87
BIOZONO Ag+ DL P			
83
BLU ALC PLUS				57
BLU CHLOR MULTIACTION			
28
BLU CLEAR			
21-65
BLU DECLOR				67
BLU DELUXE				51
BLU FILTER CLEANER			
69
BLU OXI RAPID LIQUIDO			
35
BLU OXI RAPID POLVERE
35-68
BP-BIOALPHA 				81
BP-BIOBASE				84
BP-BIOCHLOR			
37-81-86
BP-BIODUE				82
BP-BIOERGIC				88
BP-BIOGLAYD				82
BP-BIOSHIELD				84
BP-BIOTRE				89
BP-BIOUNO				88
BROM				40

C
CLOR IPOCLOR 30 LICHID			
37
CLOROCAL				34
CLORO MENO LIQUIDO			
66
CLORO MENO POLVERE			
66
CONTROL METAL			
64
CONTROL METAL RX			
64
CORECTORI PH				53
CURĂȚAREA ȘI TRATAMENTUL SUPRAFEȚELOR
71
CURĂȚAREA ȘI TRATAMENTUL SUPRAFEȚELOR DURE ȘI AL
PARDOSELILOR			75
CURĂȚARE REZERVOARE (PRODUSE SPECIALE)
67

D
DETARTRANTE				74

DEZINFECTANTE			73
DEZINFECTANTE ȘI IGIENIZANTE SUPRAFEȚE DURE
73
DICLOR / SDIC				27

EASY POOL KIT - I Sali della vita		
20
ESENȚE HIDROSOLUBILE			22
EXPO pH NEW BLU			
54
EXPO pH PLUS				56
EXPO pH SPECIAL			
55
EXPO pH SUPER POLVERE			
56
EXPOSAN C91				50
EXPOSAN RB1				50

F
FIX A LEAK				67
FLOC SUPER				46
FLOC SUPER PE			
46
FLOCULANT TABLETE			39
FLOCULANȚI				45

G
96
51
57
76
61

H
HIPOCLORIT DE CALCIU			
HIPOCLORIT DE CALCIU LINIA HTH		
HIPOCLORIT DE CALCIU LINIA HTH		

NERO ERIOCROMO			68

O
OXI-BAR OXIGEN PASTILE			
OXICLEAR FILTER 			
OXICLOR 10 EVOLUTION		

42
69
35-37-69

P
Pastile cu triplă acțiune 			
31
PASTILE DE REZERVĂ KIT TESTER		
95
PIESE DE SCHIMB PENTRU MULTITEST RX 2001 PLUS
92
PIESE DE SCHIMB PENTRU OTO-RED		
95
POMPĂ PERISTALTICĂ ENG CHRONO		
85
POOL LAB 1.0 FOTOMETRU			
94
PREVENIREA MUCEGAIURILOR
22-76
PROBĂ CULOARE PENTRU PISCINE DE TIP A ȘI B
68
PRODUSE PENTRU IERNARE			
59
PRODUSE SPECIALE PENTRU LINIA CLOR		
35
PULBERE FLOC SUPER			
47
PULSAR CLEANER			35
PULSAR PLUS TABLET			33

Q
QUASAR				32

32
36
36

I
IGIENIZANȚI				73
I SALI DELLA VITA - Easy pool kit		
20
I SALI DELLA VITA - MONODOZE		
20
I SALI DELLA VITA			
15

K
KIT DE MĂSURARE 			
KIT TRATARE PISCINE PRIVATE 		

93
92
90

N

E

Ghid rapid de întreținere pentru piscine private
Ghid RAPID PENTRU TRATAMENTUL APEI ALGICID
Ghid RAPID PENTRU TRATAMENTUL APEI CORECTORI PH
Ghid RAPID PENTRU TRATAMENTUL SUPRAFEȚELOR DURE
Ghid RAPID TRATAMENTUL APEI PRODUS PENTRU IERNARE

MULTITEST PL 1.0			
MULTITEST RX 2001			
Măsurare, analiză și control			

94
43

L
LEGIONELLA				79
LINIA BIOPHARMA LEGIONELLA		
79
LINIA BIOQUARK 			
33
LINIA BROMOFINA			40
LINIA CLOR				25
LINIA CLOROCAL 			
34
LINIA HTH				36
LINIA NO CHLOR			
40
LINIA PULSAR				33
LINIA QUASAR LINE			
32
LINIA SPA				21
LINIA TITANIUM			72

M
MAGNUM LIGHT			65
MINI-KIT DE MĂSURARE			
95
MOLD STOP			
22-76
MULTIFUNZIONE Pastile cu triplă acțiune		
31

S
SEQ 06				55
SERIA DE TESTERE			93
SMART MEDICAL SYSTEM			
85
STAB CLOR				35

T
TESTERE ELECTRONICE			94
TEST KIT				95
Ti-PLUS				67
TOP GUN				50
TRATAMENTE speciale			63
TRATAMENT ȘI PREVENIRE			
80
TRICLOR / TCCA			30
TRICLOR 90/200			30
TRICLOR 90/20				30
TRICLOR 90/500			30
TRICLOR 90/GRANULAR			30
TURNURI DE RĂCIRE			
86

W
WINTER P				60
WINTER P COMBI			
60

Î
ÎNTREȚINEREA FILTRELOR (PRODUSE SPECIALE)

69

I SALI DELLA VITA

PRIMII ÎN MOD ABSOLUT - ORIGINALELE

solide şi facilitează utilizarea acestora. Soluţia Delbet,
cunoscută pentru capacităţile sale de dezinfectare şi
regenerare a ţesuturilor biologice, corespunde unei
soluţii de 30 g/l de Sali della Vita MgKI lichid.

I Sali della Vita:
În fiecare zi, din apă în aer

I SALI DELLA VITA
PRIMII ÎN MOD ABSOLUT
ORIGINALELE

Magneziul, potasiul şi iodul, dizolvate în apa de scăldat,
pătrund prin osmoză prin piele, furnizând următoarele
beneficii:
■■
■■
■■
■■
■■

Protejează pielea cea mai sensibilă.
Întăresc sistemul imunitar.
Au o puternică acţiune antistress.
Îmbunătăţesc somnul.
Au efecte cardiotonice.

Laboratoarele Barchemicals au creat “SALI DELLA VITA”,
un amestec de săruri minerale pe bază de magneziu
(Mg), potasiu (K), iod (I) şi oligoelemente cu activitate
biologică ridicată. Mg, K şi I sunt elemente ale căror
proprietăţi benefice sunt cunoscute încă din antichitate.
Produsul Sali della Vita, dizolvat în apa din piscine și din
SPA-uri, reproduce calitățile salutare ale apelor termale
de tip alcalin-magnezic.
Formula specială a produsului Sali della Vita, atât sub
formă de lichid, cât şi granulară (BIOSTART), evită
dezavantajele datorate dificultăţii de dizolvare a sărurilor

UTILIZARE ŞI DOZE
SPA-uri şi piscine cu sisteme tradiţionale de dezinfectare:
se recomandă concentraţii cuprinse între 1000-3000 cc/
mc

SPA-uri şi piscine cu sisteme de dezinfectare “NOCHLOR”: se recomandă concentraţii cuprinse între 10003000 cc/mc.

SPA-uri şi piscine cu sisteme de dezinfectare pe bază de
agenţi de sterilizare cu săruri:
Faza 1: Umplerea piscinei cu apă proaspătă. Utilizaţi “I
Sali della Vita BIOSTART” (granular), urmând indicaţiile
producătorului aparatului (în general 5000 - 6000 g/mc);
Faza 2: Completarea după contra-spălare; utilizaţi I
Sali della Vita MgKI (lichid sau granular BIOSTART) în
cantităţile prevăzute.
COMPOZIȚIE
Amestec de clorură de magneziu, clorură de potasiu şi
oligoelemente.
Prezenţa unui factor “detartrant” evită inconvenientele
precipitării sărurilor, prelungeşte durata de viaţă a
sistemelor electrolitice şi protejează suprafeţele metalice.
Prezenţa agenţilor de stabilizare ai clorului măreşte
efectul agenţilor de sterilizare cu săruri.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

I SALI DELLA VITA

®

LINII DE PRODUSE
I S A L I D E L L A V I TA®
Linia Fără-clor cu oxigen
Este linia de elecţie pentru I Sali
della Vita. Este destinată în principal
piscinelor private și SPA-urilor unde
clientul dorește să utilizeze produse
naturale fără clor.
• ACQUA MADRE - Soluţie saturată
biostabilizată.
• BIOACID - Corector de pH natural
cu efect de tampon şi bactericid.
• BIOZONO Ag+ - Bioxidant pe
bază de peroxiacizi naturali.
• BIO-OXI Formulat special pe
bază de peroxizi stabilizați.
• BIOSAN - Bactericid şi algicid
cu efect de decolorare, superconcentrat.
Linia pentru agenţi de sterilizare
cu săruri
Este destinată clienţilor care, deşi
menţin sistemul cu sterilizare cu săruri,
doresc să se bucure de proprietăţile
benefice care se obţin prin înlocuirea
sării obişnuite cu "I Sali della Vita".
• ACQUA MADRE - Soluţie saturată
biostabilizată.
• BIOACID - Corector de pH natural
cu efect de tampon şi bactericid.
• BIOSTART - Sali della Vita sub
formă de granule, pentru pornirea
piscinelor tratate cu electroliză
salină.
• BIOSAN - Bactericid şi algicid
cu efect de decolorare, superconcentrat.
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Linia pentru piscine publice
Utilizarea produsului "I Sali della Vita"
în bazinele de înot pentru uz public
nu poate fi separată de utilizarea
combinată a clorului ca agent
dezinfectant de bază, în conformitate
cu legislaţia în vigoare. Caracteristicile
benefice, precum şi bacteriostatice,
ale produsului "Sali della Vita Acqua
Madre" permit să se menţină apa în
condiţii igienice optime, reducând
concentraţia de clor necesară şi
evitând astfel efectele nedorite
produse de utilizarea sa la concentraţii
ridicate.
• ACQUA MADRE - Soluţie saturată
biostabilizată.
• BIOACID - Corector de pH natural
cu efect de tampon şi bactericid.
• BIOQUARK - Pastile de hipoclorit
de calciu aditivat cu I Sali della Vita
şi agent detartrant.
• BIOSAN - Bactericid şi algicid
cu efect de decolorare, superconcentrat.
Linia SPA
Este linia creată pentru a permite
şi clienţilor privaţi să se bucure,
în propriul SPA sau în cada de
hidromasaj, de efectele benefice
ale produsului Sali della Vita, dar şi
pentru cei care doresc să folosească
duşuri emoţionale şi băi turceşti.
Formula specială, cu adaos de esenţe
balsamice naturale, îmbunătăţeşte

efectele benefice şi relaxante, care
sunt intensificate prin inhalarea
aerosolilor salini produşi de jeturi.
• BIOSOL - I Sali della Vita, soluţie
saturată de parfumare, disponibilă
cu mai multe arome: Eucalipt,
Mentol, Algaribe (notă marină),
Vanilie.
• BIOSAN - Bactericid şi algicid
cu efect de decolorare, superconcentrat.
• BIOZONO Ag+ - Oxidant pe bază
de peroxiacizi naturali.
Linia Biolacuri şi Biopiscine
Linia se adresează iubitorilor şi
proprietarilor de biopiscine sau de
biolacuri care doresc să beneficieze de
proprietăţile naturale ale I Sali della
Vita. Produsul este biocompatibil şi
nu modifică echilibrul microflorei şi al
faunei acvatice.
• BIOLAKE
- Soluţie saturată
cu formulă echilibrată pentru
biopiscine şi biolacuri.
Produse accesorii
• BIOSHOCK - Produs specific
pentru tratamente de şoc
• BIOSTAB - Activator/Stabilizator
special
• BIOROCK - Sare granulară pentru
camere de sare şi "grote etrusce"
(încăperi umede, calde, cu aerosoli
salini).

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

I SALI DELLA VITA

®

®

LINII DE PRODUSE
I S A L I D E L LA V I TA ®

ACQUA MADRE - Soluţie saturată biostabilizată.
Cod

Descriere

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

220621002

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 l

220621004

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

BI 5 L

-

560 l

220621006

ACQUA MADRE - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

600 l

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BIOACID - Corector de pH natural cu efect de tampon şi bactericid.
Cod

Descriere

220616001

BIOACID - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 l

220616005

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BI 5 L

-

560 l

220616010

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

400 l

BIOZONO Ag+

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian

Oxidant pe bază de peroxiacizi naturali.

Cod

Descriere

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

220642006

BIOZONO Ag+ Lichid - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

400 l

220642036

BIOZONO Ag+ 12% - I SALI DELLA VITA *

BI 10 L

-

400 l

(*) Produs pentru uz non-profesional conform cu regulamentul european UE nr. 98/2013.
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

I SALI DELLA VITA
BIO-OXI

Formulă specială pe bază de peroxizi stabilizaţi.

Cod

Descriere

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

010610006

BIO-OXI Lichid - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

400 l

220642026

BIO-OXI Tablete 100g - I SALI DELLA
VITA

GA 6 KG

-

300 kg

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

GA 10 KG

-

360 kg

GA 25 KG

-

400 kg

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BIOQUARK - Hipoclorit de calciu.
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 20149
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Pastile de hipoclorit de calciu aditivat cu Sali della Vita şi agent detartrant.

Cod
220648004
220648006

Descriere
BIOQUARK past. 7 g - I SALI DELLA VITA
Hipoclorit de calciu - Înreg. Min. Săn. nr.
20149
BIOQUARK past. 7 g - I SALI DELLA VITA
Hipoclorit de calciu - Înreg. Min. Săn. nr.
20149

BIOSAN

Bactericid, algicid, decolorant, super-concentrat

Cod

18

Descriere

220614002

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 l

220614005

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BI 5 L

-

560 l

220614011

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

600 l

®

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

I SALI DELLA VITA

®

BIOSTART - Sali della Vita sub formă de granule, pentru pornirea piscinelor tratate cu electroliză salină.
Cod
060102078

Descriere
BIOSTART - I SALI DELLA VITA

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

GA 10 KG

-

360 kg

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

GA 5 KG

-

300 kg

BIOSTAB - Activator/Stabilizator special
Cod
220618008

Descriere
BIOSTAB - I SALI DELLA VITA

BIOSHOCK

Produs specific pentru tratamente de şoc.

Cod
220646004

Descriere
BIOSHOCK - I SALI DELLA VITA

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

GA 5 KG

-

300 kg

BIOROCK - Sare granulară pentru camere de sare şi "grote etrusce" (încăperi umede, calde, cu aerosoli salini).
Cod
220652008

Descriere
BIOROCK - I SALI DELLA VITA

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

GA 25 KG

-

400 kg

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

BIOLAKE - Soluţie saturată cu formulă echilibrată pentru biopiscine şi biolacuri.
Cod
220650008

Descriere
BIOLAKE - I SALI DELLA VITA

BIOSOL - I Sali della Vita, soluţie saturată de parfumare, disponibilă cu mai multe arome: Eucalipt, algaribe, vanilie.
Cod

Descriere

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

220619002

BIOSOL Eucalipt - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 buc.

220632002

BIOSOL Vanilie - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 buc.

220636002

BIOSOL AlgaRibe - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 buc.

19

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

I SALI DELLA VITA
I S A L I D E L LA V I TA

®

®

NEW !

EASY POOL KIT SISTEMUL
NO CHLOR
Sistem practic de tratare a apei din
piscină, în plicuri monodoză.
Sistemul de tratare a apei din piscină
EASY POOL KIT este o noutate absolută
în ceea ce privește tratamentul chimic
al piscinelor mici private. Este un
tratament complet de dezinfectare și
de întreținere a piscinei, complet lipsit
de clor, practic și sigur. Sistemul este
format din 4 produse chimice diferite,
fiecare dintre acestea fiind ambalat
în plicuri monodoză practice,
codificate pe culori.
Plicurile
din
ambalaj
asigură
tratamentul chimic al unui bazin de 20
de metri cubi, pentru două săptămâni
de utilizare (în funcţie de necesităţi).
Un calendar practic din interiorul
cutiei evită orice eroare de dozare a

produselor.
■■

■■

■■

BIO-OXI
Formulă specială pe bază de
peroxizi stabilizaţi. Garantează
distrugerea completă a bacteriilor
și a substanțelor organice din
bazin.
BIOSAN
Amestec cu puternic efect
antibacterian și algicid pe bază de
polimeri și de biopolimeri naturali,
super-concentrat. Menține piscina
limpede și perfect igienică.
BIOACID pH pe bază
tamponați și
Cu magneziu

sa specială echilibrată reduce
prezența poluanților organici și
menține un nivel redus al florei
bacteriene și al algelor.
■■

BLU DELUXE - Algicid cu
concentrație
foarte
ridicată.
Previne și combate algele și
acționează împotriva ciupercilor
și a bacteriilor. Spectru foarte larg
de acțiune împotriva microflorei
infestante și, în special, împotriva
algelor negre, a microalgelor și a
macroalgelor.

Corector acid de
de acizi anorganici
de săruri minerale.
și potasiu. Formula

I SALI DELLA VITA

Cod
220658002

Descriere
I SALI DELLA VITA - EASY POOL KIT
Kit format din 26 plicuri

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

Cutie

6

60 cutii

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

I SALI DELLA VITA - PLICURI MONODOZĂ

Cod

20

Descriere

220658004

EASY POOL KIT MONO - BIO OXI - 30 plicuri

Cutie

6

60 cutii

220658006

EASY POOL KIT MONO - BIO ACID - 30 plicuri

Cutie

6

60 cutii

220658010

EASY POOL KIT MONO - BIOSAN - 30 plicuri

Cutie

6

60 cutii

220658008

EASY POOL KIT MONO - BLU DELUXE - 30
plicuri

Cutie

6

60 cutii

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA SPA
®

Linia Spa

LINIA PERFECTĂ PENTRU SPA
Produse speciale pentru tratamente pentru SPA-uri, căzi de hidromasaj, saune şi centre wellness

BIO-OXI

Oxidant pe bază de oxigen activ (lichid sau granule)

Cod

Descriere

010610006

BIO-OXI - I SALI DELLA VITA

220658004

EASY POOL KIT MONO - BIO OXI

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

Cutie

6

60 cutii

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BIOACID - Corector de pH cu magneziu şi potasiu (lichid sau granule)
Cod

Descriere

220616001

BIOACID - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 buc.

220616005

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BI 5 L

-

560 l

220616010

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

400 l

220658006

EASY POOL KIT MONO - BIO ACID

Cutie

6

60 cutii

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BIOSAN

Amestec cu puternic efect antibacterian și algicid pe bază de polimeri și de
biopolimeri naturali, super-concentrat.

Cod

Descriere

220614002

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

ST 1 L

20

300 buc.

220614005

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BI 5 L

-

560 l

220614011

BIOSAN - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

600 l

220658010

EASY POOL KIT MONO - BIO SAN

Cutie

6

60 cutii

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BLU CLEAR - Clarifiant pe bază de biopolimeri naturali
Cod

Descriere

010602001

BLU CLEAR

ST 1 L

20

300 buc.

010602007

BLU CLEAR

BI 5 L

-

560 l

010602011

BLU CLEAR

BI 10 L

-

600 l
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA SPA
Esenţe hidrosolubile pentru SPA-uri şi CENTRE WELLNESS

Arome hidrosolubile pentru apa din piscine, spa-uri, căzi de hidromasaj, saune şi centre wellness

Cod

Descriere

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

220622004

ELISIR-AUSTRALIA Aromă eucalipt

ST 1 L

4

-

220622006

ELISIR-AUSTRALIA Aromă eucalipt

BI 5 L

-

560 l

ST 1 L

4

-

BI 5 L

-

560 l

220624004
220624006

ELISIR-ALGARIBE Aromă Algaribe (notă
marină)
ELISIR-ALGARIBE Aromă Algaribe (notă
marină)

220626002

ELISIR-FLEUR Aromă vanilie

ST 1 L

4

-

220626004

ELISIR-FLEUR Aromă vanilie

BI 5 L

-

560 l

220628004

ELISIR-TROPICAL Aromă fructe tropicale

ST 1 L

4

-

220628006

ELISIR-TROPICAL Aromă fructe tropicale

BI 5 L

-

560 l

ST 1 L

4

-

BI 5 L

-

560 l

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

ST 1 L

4

-

220632004
220632006

ELISIR-PINO MENTOLATO Aromă pin
mentolat
ELISIR-PINO MENTOLATO Aromă pin
mentolat

Prevenirea mucegaiurilor
Mold Stop

În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Produs pentru prevenirea apariţiei mucegaiului pe suprafeţele dure. Inodor

Cod
020208002

22

Descriere
MOLD STOP

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

I SALI DELLA VITA
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LINIILE CLOR ŞI NO-CHLOR
APĂ ÎNTOTDEAUNA IGIENIZATĂ ŞI PREGĂTITĂ

care apare rar în natură ca atare, deoarece este
extrem de reactiv şi periculos şi, din acest motiv,
nu mai este utilizat ca atare pentru clorinarea
piscinelor, ci este introdus în apă prin derivaţii săi
stabili la depozitare şi mai puţin periculoşi.
Derivaţii cloruraţi se împart în două familii, în funcţie
de natura lor chimică:

LINIILE CLOR ŞI
NO-CHLOR

În mod normal, cantitatea de clor liber
recomandată pentru piscină este de 1
ppm (1 mg/l), dar poate fi mărită (1,5
mg/l) pentru piscine cu risc ridicat

APĂ ÎNTOTDEAUNA IGIENIZATĂ
ŞI PREGĂTITĂ
Obiectivul principal al dezinfecţiei şi al tratării apei
este să garanteze celor care se scaldă şi utilizatorilor
piscinei:
•

O apă perfect igienizată, astfel încât să nu să se
transmită bolile de la un utilizator la altul.

•

Confort (apă perfect echilibrată, cu un pH
optim).

•

O apă limpede, transparentă şi cu caracteristici
organoleptice plăcute, astfel încât să nu
provoace utilizatorilor înroşire şi iritaţii.

Practic, tratamentele de dezinfectare a apei din
piscină se pot împărţi în două grupuri mari:
•

Tratamente pe bază de clor;

•

Tratamente No-Chlor

În ambele cazuri, este esenţial ca instalaţia de
filtrare a apei să fie eficientă şi eficace, astfel încât
tratamentul chimic să aibă ca scop numai oxidarea
şi dezinfectarea acelor substanţe care nu sunt
reţinute în mod normal de către filtru sau care sunt
eliberate în bazin de către utilizatori şi care nu pot
fi filtrate la timp.
TRATAMENTE PE BAZĂ DE CLOR
Clorul este dezinfectantul cel mai utilizat în lume
pentru dezinfectarea apei, datorită următoarelor
caracteristici:
•
•
•

Spectru larg de acţiune
Cost redus
Uşor de procurat

Clorul elementar este un gaz molecular (diatomic)

• Derivaţi cloruraţi anorganici – Fac parte
din această categorie sărurile de clor anorganice,
precum hipocloritul de calciu şi hipocloritul de sodiu;
• Derivaţi cloruraţi organici – Este vorba
de derivaţi ai acidului izocianuric (substanţă
organică), care este eliberat în apă ca urmare a
utilizării acestor produse Din această familie fac
parte diclorizocianuratul de sodiu (SDIC) şi acidul
tricloroizocianuric (TCCA).
Indiferent de tipul de agent de clorinare utilizat, cel
mai bun dezinfectant în mediu apos este întotdeauna
acidul hipocloros (HClO) care este generat prin
reacţiile de hidroliză a derivaţilor cloruraţi.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
DICLORIZOCIANURATUL DE SODIU (SDIC)

HIPOCLORIT DE CALCIU

Produs ideal pentru întreţinerea piscinelor
descoperite.

Hipocloritul de calciu prezintă mai multe avantaje în
tratarea apei din piscină:

DICLORIZOCIANURATUL DE SODIU, mai cunoscut
sub denumirea de clor rapid, foloseşte în principal la
întreţinerea apei din piscinele neacoperite, datorită
stabilităţii sale ridicate la fotoliză.

•

Nivel ridicat de clor disponibil (20%), stabil în
timp.

•

Nu eliberează acid cianuric, spre deosebire
de cloroizocianuraţi, care prezintă riscul de
supradozare a acidului cianuric şi inhibarea
corespunzătoare a acţiunii clorului.

•

Cu hipoclorit de calciu, valoarea pH-ului apei
din piscină se măreşte doar foarte puţin faţă de
folosirea hipocloritului de sodiu.

Uneori este folosit pentru clorinare şoc rapidă, în
lipsa altor eventuale produse mai specifice.
ACID TRICLOROIZOCIANURIC (TCCA)
Utilizarea de TCCA drept dezinfectant asigură o
cantitate corectă de clor liber în piscină.
Din cauza solubilităţii scăzute mai este numit şi clor
lent.
Prezenţa clorului liber în bazin este indispensabilă
pentru a asigura condiţiile igienice optime.
Dacă nivelul de clor este mai mic de 1 ppm, ar putea
permite atacul bacteriilor şi al algelor, favorizând
astfel formarea unei ape neplăcute şi neigienizate.
Cantitatea de clor liber din bazin este determinată
de diverşi factori cum ar fi cantitatea de utilizatori,
radiaţia solară, temperatura şi condiţiile atmosferice,
în plus faţă de eficienţa filtrării.
Se recomandă să verificaţi valoarea clorului liber
de cel puţin trei ori pe zi, dacă nu există instalaţie
automată.
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NO-CHLOR SYSTEM
Aici se încadrează toate acele sisteme de dezinfecţie
care nu eliberează clor, ci dezinfectanţi chimici şi
oxidanţi alternativi:
•

Tratamente pe bază de derivaţi bromuraţi, care
dezvoltă acid hipobromos (HBrO)

•

Tratamente pe bază de oxidanţi care dezvoltă
oxigen;

•

Tratamente cu ioni metalici cu activitate
biologică (Ag+ ; Cu++)

•

Biocide organice cu spectru larg de acţiune,
precum sărurile policuaternare.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
D ICLORU L SAU CLOR U L
PRODUS DE UZ MEDICAL

R A PID EST E I DE AL PE NT R U
ÎNTREŢIN ER E A PI SCI N E LOR
D E VARĂ NE ACOPER I T E .

Diclorizocianuratul de sodiu, mai cunoscut sub denumirea de clor rapid, foloseşte în principal la
întreţinerea apei din piscinele neacoperite, datorită stabilităţii sale ridicate la fotoliză. Uneori este
folosit şi pentru clorinare şoc rapidă, în lipsa altor produse mai specifice.

AVANTAJE
■■
■■
■■
■■

UŞOR DE MANIPULAT
SE DIZOLVĂ RAPID
PH NEUTRU
NU ÎŞI PIERDE STABILITATEA CÂND ESTE
EXPUS LA ACŢIUNEA RAZELOR U.V.

Na
N
O

C

C

O

Cl

N

N

Cl

C

O
Diclor (Triclosen sodic)

H
N

O
+2H2O

2 HClO + NaOH
Acid hipocloros

HN

O
NH

Hidroxid de sodiu

O
Acid cianuric

Deoarece este mai stabil la degradarea cauzată de razele UV ale soarelui decât clorul anorganic,
SDIC permite, atunci când clorinarea se face manual, o menţinere mai îndelungată a prezenţei acidului hipocloros în apă, asigurând o dezinfectare bună, chiar şi atunci când sistemul de dozare nu
este automat şi continuu.
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
DICLOR / SDIC

Ideal pentru

SDIC granular cu dizolvare rapidă, foarte stabilizat şi
cu un conţinut de clor util de 56% sau de 63%, pentru
tratamentul apei din piscine.

Pentru tratamentul tuturor tipurilor de piscine în aer
liber, care sunt foarte expuse la lumina soarelui.

Valoare adăugată
Fiind extrem de solubil în apă, cantitatea necesară de clor
rezidual se obţine rapid.

Recomandări de utilizare
Clorul rezidual liber trebuie să aibă o valoare cuprinsă
între 0,7 şi 1,5 mg/l, valoare care poate fi măsurată cu
uşurinţă utilizând kitul de analiză a clorului (DPD sau
orto-toluidină).

Clorul rezidual liber obţinut are o stabilitate mai mare
în contact cu razele ultraviolete ale soarelui faţă de alte
produse. Nu modifică pH-ul apei.

BICLOR 63

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 18019

Diclorizocianurat granulat. Clor activ 61/63%.

Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

048001

BICLOR 63 Granular

BO 1 KG

12

480 buc.

048005

BICLOR 63 Granular

GA 5 KG

-

300 kg

048010

BICLOR 63 Granular

GA 10 KG

-

360 kg

210106025

BICLOR 63 Granular

BI 25 KG

-

600 kg

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BICLOR 56

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 20230

Diclor granular cu dizolvare rapidă, foarte stabilizat şi cu un conţinut de clor util
de 56%, pentru tratamentul apei din piscine.

Cod

Descriere

049001

BICLOR 56 Granular

BO 1 KG

12

480 buc.

049005

BICLOR 56 Granular

GA 5 KG

-

300 kg

049015

BICLOR 56 Granular

GA 10 KG

-

360 kg

049140

BICLOR 56 Granular

BI 25 KG

-

600 kg

049130

BICLOR 56 Tablete 20 g - uz medical

BI 25 KG

-

-

BLU CHLOR MULTIACTION

Diclorizocianurat de sodiu stabilizat. 56% clor activ. Tabletă 20 g
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Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

046022

BLU CHLOR MULTIACTION - Tabletă 20 g

BO 1 KG

12

480 buc.

046025

BLU CHLOR MULTIACTION - Tabletă 20 g

BI 25 KG

-

600 kg

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
SOLU BILITAT EA SCĂZUT Ă A A C I D U L U I
TR ICLOROI ZOCI AN U R I C / TC C A P E R MI T E O
E LIBERARE T R EPTAT Ă A C LOR U LU I Î N B A Z I N ,
C H IAR Ş I Î N I N STALAŢ II L E Î N C A R E N U E XI S T Ă O
DOZARE AU TOMAT Ă.
Prezenţa clorului liber în bazin este indispensabilă pentru menţinerea condiţiilor igienico-sanitare
corecte. Din cauza solubilităţii scăzute, se mai numeşte şi clor lent şi este utilizat în mod normal sub
formă de pastile sau direct în skimmere, sau folosind sistemele de diluare speciale (DDS, dozatoare
cu eliberare treptată etc.).

Dacă nivelul de clor este mai mic de 1 ppm, apa ar putea fi atacată de bacterii şi de alge, creânduse astfel un mediu neplăcut şi neigienic. Cantitatea corectă de produs pentru a obţine 1 ppm de clor
depinde de mulţi factori: numărul de utilizatori, radiaţia solară, temperatura şi condiţiile atmosferice
în general. Se recomandă să se verifice valoarea de clor liber de cel puţin 3 ori pe zi.
Deoarece este mai stabil la degradarea cauzată de razele UV ale soarelui decât clorul anorganic,
TCCA permite, atunci când clorinarea se face manual, o menţinere mai îndelungată a prezenţei
acidului hipocloros în apă, asigurând o dezinfectare adecvată.

Cl
N
O

C

C

O

Cl

N

N

Cl

C

H
N

O
+3H2O

3HOCl +
Acid hipocloros

HN

O
NH

O

O

Triclor (Simclosen)

Acid cianuric

Alegeţi un produs care
provine
din
Europa
şi refuzaţi clorul cu
origine dubioasă sau
necunoscută.
Clorul european este
unicul care depăşeşte
toate standardele de
calitate în procesul de
fabricaţie şi de eficienţă
şi garantează protejarea
mediului înconjurător şi
a persoanelor.
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
TRICLOR / TCCA
TCCA cu dizolvare lentă, care conţine 90% clor activ util, foarte stabilizat, pentru tratamentul şi igienizarea apei din
piscină.

Recomandări de utilizare

Ideal pentru

În mod normal, TCCA se prezintă sub formă de tablete
de 20/200/500 g şi este dozat în apă prin introducerea
în skimmere sau în recipiente speciale care se numesc
"lambitori" (dozatoare cu eliberare treptată). Se
recomandă să se menţină conţinutul de clor activ liber
între 0,7 şi 1,5 ppm, echivalent cu un consum mediu
de la 1 la 4 g/m3/zi, în funcţie de tipul de piscină şi de
numărul de utilizatori.

Pentru orice tip de piscină.

Valoare adăugată
Produs cu concentraţie mare de clor
disponibil şi cu degradare lentă din
cauza razelor UV.

TRICLOR 90/200

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 18018

TriClor-s-triazină-trionă. Clor activ 89 - 90 %. În pastile de 200 grame.

Cod
051001
051005
051010
210104025

Descriere
TRICLOR 90/200. În blistere
TRICLOR 90/200. În blistere
TRICLOR 90/200. În blistere
TRICLOR 90/200. Fără blister

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BO 1 KG
GA 5 KG
GA 10 KG
BI 25 KG

12
-

480 buc.
300 kg
360 kg
600 kg

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 25 KG

-

600 kg

TRICLOR 90/20

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 18018

TriClor-s-triazină-trionă în tablete de 20 g vărsate, clor disponibil la 90%

Cod
054027

Descriere
TRICLOR 90/20

TRICLOR 90/500

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 18018

TriClor-s-triazină-trionă în tablete de 500 g în blister Clor disponibil 90%.

Cod
052012

Descriere
TRICLOR 90/500

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

GA 20 BUC.

-

720 buc.

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

GA 10 KG
BI 25 KG

-

360 kg
600 kg

TRICLOR 90/GRANULAR

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 18018

TriClor-s-triazină-trionă sub formă granulară. Clor disponibil 90%

Cod
0530015
0530052
30

Descriere
TRICLOR 90/Granular
TRICLOR 90/Granular

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
M U LT I F U N C Ţ I O N A L - T R I P L Ă A C Ţ I U N E
Pastile Multi Action (clor + floculant + algicid). Agent de clorurare cu dizolvare lentă, cu floculant şi antialge. Produsul
este adecvat pentru introducerea manuală în skimmere sau prin dozatoare speciale plutitoare. Adecvat mai ales pentru
piscine private

Recomandări de utilizare
Tratament iniţial: adăugaţi 15 g de diclor granular
la fiecare m3 de apă. După ce au trecut 2 ore, reglaţi
valorile pH-ului apei, ca să fie cuprinse între 7,2 şi 7,6,
folosind pH+ sau pH-.
Tratament de întreţinere: atunci când valorile pH-ului
apei sunt reglate, adăugaţi 1 tabletă de MULTIFUNZIONE
P. 200 g la fiecare 20 m m3 de apă o dată la 7 zile.
Repetaţi tratamentul iniţial (super-clorinare) de fiecare
dată când observaţi că apa este mai puţin transparentă.

Valoare adăugată
Acţiunea unui produs igienizant clorat, a floculantului şi
a algicidului, într-un singur produs. Are un efect dinamic
şi eficient, îmbunătăţind imediat caracteristicile apei. În
plus, exercită şi o acţiune de stabilizare a clorului.

Ideal pentru
Indicat mai ales pentru piscine private mici.

MULTIFUNZIONE Pastile

Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

163006002

MULTIFUNZIONE Pastile 200 g

BO 1 KG

12

480 buc.

163006004

MULTIFUNZIONE Pastile 200 g

GA 5 KG

-

300 kg

163006006

MULTIFUNZIONE Pastile 200 g

GA 10 KG

-

360 kg

163006008

MULTIFUNZIONE Pastile 200 g

BI 25 KG

-

600 kg
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
H IP OCLORI T U L DE C ALC I U E S T E
D EZINFECTAN T U L C EL MA I
V Â ND U T DI N L U ME, PE NT R U
TR ATAREA APE I DI N PIS C I N Ă Ş I
A AP EI POTABI LE.

PRODUS DE UZ MEDICAL
BPR
(BIOCIZI)

Hipocloritul de calciu este un dezinfectant optim, cu o mare putere oxidantă. Este ieftin şi este un
dezinfectant care se foloseşte de mulţi ani în dezinfectarea apei.

HClO +

GERMENI
BACTERII
MICROORGANISME
MATERIE ORGANICĂ
ALGE

MATERIE ORGANICĂ
OXIDATĂ
Distrugerea microorganismelor:

+ Cl-

- GERMENI - BACTERII - ALGE -

Hipocloritul de calciu nu conţin acid izocianuric şi, prin urmare, nu măreşte nivelul acestuia din apa
din piscină, după ce a reacţionat. Pentru piscinele cu expunere ridicată la soare, se recomandă să se
utilizeze activatorul de stabilizare ACTIV R 2001.
Pentru piscinele interioare, consumul este echivalent cu cel de clor organic, dar calitatea apei este
semnificativ mai bună, datorită unui potențial Redox mai mare, la aceeași valoare a clorului liber și a
pH-ului.

LINIA QUASAR
Produse de uz medical înregistrate la Ministerul Sănătății italian nr. 20121 și în curs de înregistrare BPR (biocizi)

Recomandări de utilizare
Tratament iniţial: adăugaţi, prin
intermediul dispozitivului special de
diluare, 10 până la 15 grame de Quasar
granule sau tablete la fiecare metru
cub de apă care urmează să fie tratată.
Reglați pH-ul între 7,2 și 7,6.
Tratament de întreţinere: dozaţi
zilnic o cantitate de Quasar adecvată
pentru a menţine conţinutul de clor
activ liber din bazin între 0,7 şi 1,5 ppm,
pentru a garanta dezinfectarea corectă
a apei.

Ideal pentru
Quasar este ideal pentru orice tip de piscină. Formula sa specială, care
conține substanțe împotriva depunerilor, evită depunerea și precipitarea
ionilor de calciu, prin urmare poate fi folosit cu rezultate excelente în orice
tip de apă. Conceput special pentru diluarea perfectă în cadrul dozării prin
dozatoarele DDS EVOLUTION și DDS 3000.

Valoare adăugată
Folosit zilnic pentru întreținerea zilnică și pentru tratamentele de șoc. Nu
mărește nivelul de acid izocianuric din apa din piscină. Are un conținut
ridicat de clor activ.
Datorită prezenței unui agent dezincrustant, utilizarea produsului Quasar
nu necesită echilibrarea apei conform indicelui Langelier.

LINIA QUASAR
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

210108070

QUASAR Granular - Înreg. la Min. Săn. 20121

GA 10 KG

-

360 kg

210108072

QUASAR Granular - Înreg. la Min. Săn. 20121

GA 25 KG

-

450 kg

210108078

QUASAR past. 7 g - Înreg. la Min. Săn. 20121

GA 10 KG

-

360 kg

210108082

QUASAR past. 7 g - Înreg. la Min. Săn. 20121

GA 25 KG

-

450 kg
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LINIA CLOR
LINIA BIOQUARK
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 20149 și în curs de înregistrare BPR (biocizi)

Valoare adăugată
Caracteristica cea mai importantă a Liniei Bioquark este faptul că uneşte într-un singur produs un oxidant puternic, cum
este hipocloritul de calciu, cu un biocid puternic, pe bază de săruri policuaternare de amoniu, şi un produs detartrant,
care poate împiedica tulburarea apei fără a fi nevoie de echilibrarea sa, în conformitate cu indicele Langelier. Un unic
produs cu acţiune multiplă, care poate simplifica gestionarea apei, inclusiv pentru instalaţiile publice de mari dimensiuni.

Recomandări de utilizare
Tratament de întreţinere: dozaţi zilnic o cantitate de
Bioquark adecvată pentru a menţine conţinutul de clor
activ liber din bazin între 0,7 şi 1,5 ppm, pentru a garanta
dezinfectarea corectă a apei. Se recomandă să se utilizeze
sistemul de diluare DDS

Tratament iniţial: adăugaţi, prin intermediul
dispozitivului special de diluare, 10 până la 15 grame
de Bioquark tablete la fiecare metru cub de apă care
urmează să fie tratată. Reglați pH-ul între 7,2 și 7,6.

BIOQUARK
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

220648004

BIOQUARK past. 7 g - Înreg. la Min. Săn. 20149

GA 10 KG

-

360 kg

220648006

BIOQUARK past. 7 g - Înreg. la Min. Săn. 20149

GA 25 KG

450 kg

LINIA PULSAR by
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

PULSAR PLUS TABLET- Hipoclorit de calciu aditivat, în pastile de 7 g. Biocid oxidant pentru clorinarea apei din
piscine şi a apei potabile. Indicat pentru dozarea prin intermediul dozatoarelor DDS EVOLUTION sau DDS 3000.

Recomandări de utilizare
Tratament iniţial: adăugaţi, prin
intermediul dispozitivului special de
diluare, 10 până la 15 grame de Pulsar
tablete la fiecare metru cub de apă care
urmează să fie tratată. Reglați pH-ul între
7,2 și 7,6.
Tratament de întreţinere: dozaţi zilnic
o cantitate de Pulsar adecvată pentru a
menţine conţinutul de clor activ liber din
bazin între 0,7 şi 1,5 ppm, pentru a garanta
dezinfectarea corectă a apei.

Cod
210108024

Ideal pentru
Pulsar este ideal pentru orice tip de piscină. Formula sa specială, care
conține substanțe împotriva depunerilor, evită depunerea și precipitarea
ionilor de calciu, prin urmare poate fi folosit cu rezultate excelente în
orice tip de apă. Conceput special pentru diluarea perfectă în cadrul
dozării prin dozatoarele DDS EVOLUTION și DDS 3000.

Valoare adăugată
Folosit zilnic pentru întreținerea zilnică și pentru tratamentele de șoc. Nu
mărește nivelul de acid izocianuric din apa din piscină. Are un conținut
ridicat de clor activ.
Datorită prezenţei unui agent dezincrustant, utilizarea Pulsar nu necesită
echilibrarea apei conform indicelui Langelier.

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

PULSAR PLUS TABLET

GA 20 KG

-

360 kg

33

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA CLOR
LINIA CLOROCAL
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Recomandări de utilizare

Ideal pentru

Tratament iniţial: adăugaţi 10 până la 15 grame de CLOROCAL la
fiecare metru cub de apă. După două ore, reglaţi pH-ul între 7,2 şi
7,6 cu pH- sau pH+. Tratamentul iniţial (super-clorinare) trebuie să
fie repetat de fiecare dată când apa îşi pierde transparenţa.
Tratament de întreţinere: cu pH-ul reglat, adăugaţi în fiecare zi
între 20 şi 30 g de CLOROCAL la fiecare 10 metri cubi de apă.
Evitaţi contactul direct al produsului cu pereţii piscinei, deoarece
poate decolora prelata (liner PVC) şi poliesterul.

Orice tip de piscină şi de SPA.

Valoare adăugată
Eficace în tratamentele de şoc. Nu adaugă acid
cianuric în apa din piscină. Produs care conţine o
concentraţie ridicată de clor. Clor activ disponibil
66 %

CLOROCAL - Hipoclorit de calciu granular. Clor activ 69-70%.
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

210102011

CLOROCAL Granular - Hipoclorit de calciu

GA 10 KG

-

360 kg

210102013

CLOROCAL Granular - Hipoclorit de calciu

GA 25 KG

-

450 kg
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LINIA CLOR
PRODUSE SPECIALE
OXICLOR 10 EVOLUTION

În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Agent oxidant lichid pe bază de oxizi de clor stabilizat. Ideal pentru tratamentele de şoc în bazin. Cu agent detartrant.
După tratament nu este necesar un interval lung de declorinare Datorită formulei sale speciale, nu creează depuneri în
punctele de injectare ale pompelor dozatoare.

Cod
010606006

Descriere
OXICLOR 10 EVOLUTION Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

GA 10 KG

-

360 kg

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 25 KG

-

600 kg

ACTIV R 2001 - Activator şi stabilizator pentru hipocloritul de calciu.
Cod
220604010

Descriere
ACTIV R 2001 - Activator şi stabilizator

STAB CLOR - Stabilizator de clor.
Cod
053152

Descriere
STAB CLOR - Stabilizator

PULSAR CLEANER - Detartrant special pentru înlăturarea depunerilor din dozatoarele automate DDS
EVOLUTION şi DDS 3000.
Cod
220504011

Descriere
PULSAR CLEANER

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID LICHID

Agent cu putere oxidantă mare pentru tratarea-șoc a apelor din piscine, uzate și industriale în general. Se recomandă utilizarea produsului acolo unde este necesară o acțiune oxidantă puternică în conformitate cu BIO-SIGURANȚA.
Odată ce și-a îndeplinit funcția, produsul nu lasă reziduuri nocive, transformându-se în apă și oxigen.

Cod
010604009

Descriere
BLU OXI RAPID - Oxidant - lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID PULBERE

Agent oxidant pe bază de oxigen activ. Agent cu putere oxidantă mare pentru tratarea-șoc a apelor din piscine și
pentru igienizarea suprafețelor dure.

Cod
010604011

Descriere
BLU OXI RAPID - Oxidant - pulbere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

GA 10 KG

-

360 kg
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LINIA CLOR
CALCIUM HYPOCLORITE
D e zin fectarea cu hipoc lo r i t de c a lc iu

În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Hipocloritul de calciu HTH, pe lângă faptul
că are o putere de dezinfectare mai mare
decât clorul, este complet lipsit de acid
izocianuric (stabilizator) şi permite să se
reducă la minimum înlocuirea apei din
piscină.
Datorită caracteristicilor sale, hipocloritul

de calciu este utilizat şi pentru tratarea apei
potabile, prin urmare poate fi considerat un
produs extrem de sigur şi fiabil.
Stickul (brevetat) este furnizat în blistere
care au şi rolul de dozatoare cu dizolvare
lentă, care se pun direct în coşul
skimmerului.

LINIA HTH
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

500204002

HTH Stick 300G. Hipoclorit de calciu. Clor activ 69-70%

GA 4,5 KG

4

360 kg

500204004

HTH Stick 300G. Hipoclorit de calciu. Clor activ 69-70%

BI 45 KG

-

810 kg

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

500202010

HTH Granular 70. Hipoclorit de calciu. Clor activ
69-70%
Produs de uz medical înregistrat la
Ministerul Sănătății nr. 11961

BI 40 KG

-

720 kg

500206002

HTH Shock. Hipoclorit de calciu. Clor activ 80%

ST 2 KG

9

486 kg

500208004

HTH Brichete de 7 g. Clor activ 69-70%

GA 10 KG

2

480 kg

500208006

HTH Brichete de 7 g. Clor activ 69-70%

BI 25 KG

-

675 kg

500602002

HTH Algicid ultraconcentrat

ST 1 L

6

501002002

HTH Detergent Linia Acqua Blu

ST 1 L

6

LINIA HTH
Cod
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Descriere
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LINIA CLOR
IPOCLOR 30 CLOR LICHID
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Hipoclorit de sodiu lichid. Produs lichid adecvat pentru dezinfectarea apei
din piscine şi SPA-uri, a apelor industriale etc.

Recomandări de utilizare
100 cc de IPOCLOR 30 în 10 mc
de apă măresc valoarea clorului
liber cu 1,6-1,8 ppm.

Valoare adăugată
Prezenţa unui agent detartrant
puternic evită formarea de depuneri
rezistente în punctul de injectare.

IPOCLOR 30 - Hipoclorit de sodiu stabilizat. Clor activ 14-16% (la ambalare).
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

054011

IPOCLOR 30 - Hipoclorit de sodiu lichid.

BI 10 L

-

400 l

054000

IPOCLOR 30 - Hipoclorit de sodiu lichid.

CIST.1000LT

-

1.000 l

* Pentru Ipoclor 30 în cisternă se prevede, în funcţie de fiecare caz în parte, o contribuţie pentru cheltuielile de transport, în funcţie de distanţă şi de
dificultatea livrării.

OXICLOR 10 EVOLUTION
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Agent oxidant lichid pe bază de oxizi de clor stabilizat. Ideal pentru tratamentele de şoc în bazin. Cu agent detartrant.
După tratament nu este necesar un interval lung de declorinare Datorită formulei sale speciale, nu creează depuneri în
punctele de injectare ale pompelor dozatoare.

Cod
010606006

Descriere
OXICLOR 10 EVOLUTION Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

BIOCHLOR
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 19916 și în curs de înregistrare BPR (biocizi)

Este o soluţie dezinfectantă concentrată titrată în clor
liber, destinată dezinfectării pentru bacteriile Grampozitive şi Gram-negative, inclusiv Legionella spp.
din circuitele de apă menajeră, a turnurilor de răcire
şi instalaţiilor din industria alimentară, din industria
preparării hranei pentru animale, din agro-zootehnie și de
pe suprafeţe.
Utilizări principale:

Cod

Descriere

■■

■■

Dezinfectarea suprafeţelor sau a conductelor
instalaţiilor de apă utilizate pentru producţia,
distribuirea, transportul, păstrarea şi consumul de
produse alimentare, hrană pentru animale şi băuturi,
pentru controlul contaminării cu bacterii Gram-pozitive
şi Gram-negative, inclusiv Legionella spp.
Acoperirea cu clor a circuitelor de apă caldă menajeră
şi a circuitelor din turnurile de răcire.

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

860202015

BIOCHLOR (înreg. la Min. Săn. 19916)

ST 1 L

20

300 buc.

860202017

BIOCHLOR (înreg. la Min. Săn. 19916)

BI 10 L

-

400 l
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GHID RAPID PENTRU TRATAMENTUL APEI:
Utilizarea agenţilor de clorinare
BICLOR 63
Diclorizocianurat
de sodiu 63%. Clor granular.
Înreg. la Min. Sănătăţii

TRICLOR 90/200
Triclor izocianurat 90%. Clor
în pastile.
Înreg. la
Min. Sănătăţii

Pentru clorinarea zilnică a
piscinelor.

Pentru clorinarea zilnică a
piscinelor.

Pentru tratamentele de şoc
care trebuie efectuate în
caz că este nevoie de un
tratament la breakpoint.

Cum se
utilizează

Fie introdus manual, direct
în skimmer, fie diluat la 5%
cu pompe de dozare sau cu
dozator DDS. G

Ţineţi o pastilă de 200 g în
skimmer.

Turnat direct în bazin.

Doze

2-3 g pe zi, la fiecare metru
cub de apă, în funcţie de
încărcătura organică.

1 pastilă la fiecare 30 metri
cubi de apă.

50-100 gr / m3

În fiecare zi

Zilnic

În cazul apariţiei unei
probleme bacteriologice sau
când există o concentraţie
ridicată de clor combinat.

Nu amestecaţi cu produse
acide (EXPO pH NEW BLU)
sau cu alte tipuri de clor

Nu amestecaţi cu produse
acide (EXPO pH NEW BLU)
sau cu alte tipuri de clor

Nu amestecaţi cu produse
acide (EXPO pH NEW BLU)
sau cu alte tipuri de clor

La ce foloseşte

Când este
necesar
Măsuri de
precauţie în
utilizare
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OXICLOR 10 EVOLUTION
Dioxid de clor stabilizat.
Lichid.
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LINIA NO-CHLOR
BROMUL
Bromul este un oxidant puternic, ideal pentru igienizarea apei din piscină cu aceeaşi eficienţă ca şi
clorul.
Cu toate acestea, spre deosebire de clor, nu emană mirosuri neplăcute, nu irită mucoasele şi suportă
foarte bine mărirea temperaturii şi variaţiile pH-ului. Prin urmare este adecvat pentru piscinele
acoperite, cu pompe de căldură, şi pentru SPA-uri.

AVANTAJE

HBrO +
Acid
Hipobromos

GERMENI
BACTERII
MICROORGANISME
MATERIE ORGANICĂ
ALGE

MATERIE ORGANICĂ
OXIDATĂ

+ Br-

Distrugerea microorganismelor:

- GERMENI - BACTERII - ALGE -

■■ PUTERE OXIDANTĂ RIDICATĂ.
■■ TOLERANŢĂ MARE LA pH (PÂNĂ
LA 7,5), NICI ÎN PREZENŢA
COMPUŞILOR AZOTAŢI NU ÎŞI
PIERDE EFICIENŢA.
■■ OCHII ŞI MUCOASELE SE IRITĂ
MAI PUŢIN
■■ NU GENEREAZĂ MIROSURI
NEPLĂCUTE.
■■ MAI PUŢIN COROZIV DECÂT
CLORUL (MAI PUŢIN VOLATIL,
MAI ALES LA TEMPERATURI
RIDICATE).
■■ UŞOR DE ÎNTREŢINUT.

Ion
bromură

Acidul hipobromos (HBrO) reacţionează şi formează
bromoamine. Spre deosebire de cloramine,
bromoaminele au acţiune igienizantă şi desfăşoară o
acţiune similară cu cea a acidului hipobromos. Acidul
hipobromos acţionează ca igienizant şi se transformă,
la rândul său, în ioni de bromură.

LINIA BROMOFINA
Brom în pastile de 20 g cu dizolvare lentă, pentru igienizarea continuă a piscinelor şi a SPA-urilor. Bromul este un
oxidant puternic, care igienizează apa din piscină cu aceeaşi eficienţă ca şi clorul.

Ideal pentru

Recomandări de utilizare
După ce valoarea pH-ului este corectată, umpleţi
dozatorul şi reglaţi-l pentru a obţine nivelul de brom
rezidual dorit.
Valorile de brom rezidual recomandate sunt următoarele:
• Piscine private 1,0 - 3,0 ppm
• SPA-uri private 2,0 - 4,0 ppm
• SPA-uri publice 4,0 - 6,0 ppm
Această valoare este uşor de măsurat cu ajutorul kitului
pentru analiza bromului şi a pH-ului.

Pentru piscine acoperite şi SPA-uri private.

Valoare adăugată
Nu cauzează mirosuri neplăcute,
nu irită mucoasele şi este mai
stabil când temperatura creşte şi
când pH-ul este mai mare de 7,2.

BROMOFINA - Oxidant solid pastile pentru piscine şi SPA-uri.
Cod
01010203
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Descriere
BROMOFINA - Oxidant pastile 20 g

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

GA 5 KG

-

-

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LINIA NO-CHLOR
LINIA NO-CHLOR
Laboratoarele Barchemicals au pus la punct un sistem revoluţionar, simplu de utilizat şi eficace, pentru tratamentul apei
din piscină, lipsit de clor şi pe bază de oxigen activ. Într-un singur produs, BAR-O-DUE Ag+, avem simultan un oxidant
puternic, bazat pe oxigen în stare născândă, un biocid puternic pe bază de săruri policuaternare de amoniu cu catenă
lungă şi nanoparticule de argint, care potenţează la maximul eficienţa produsului, datorită puternicei acţiuni bactericide
şi bacteriostatice.
pH-ul tamponat al BAR-O-DUE Ag+ stabilizează valoarea pH-ului piscinei dv., reducând consumul de acid. Este suficient
un tratament de şoc iniţial cu BAR-O-DUE Ag+ şi cu BARCIL PLUS şi doze zilnice mici pentru a menţine apa din piscina
dv. curată şi limpede, pe toată durata sezonului.

Doză iniţială

Doză de întreţinere

Doză de întreţinere: menţineţi valoarea oxigenului activ
Bazine interioare:
Doză iniţială: Adăugați 0,5-1 l de BAR-O-DUE Ag+ sau 1,5-3 din bazin cuprinsă între 10 şi 20 ppm, când temperatura
este sub 25 °C.
l de BAR-O-DUE Ag+ 12%.
0,5 l de BARCIL PLUS la fiecare 10 mc de apă.
Măriţi valoarea la 30 ppm când temperatura depăşeşte
25 °C. Dozaţi o dată pe lună 1 l de BARCIL PLUS la
Bazine exterioare:
fiecare 10 mc de apă.
Doză iniţială: Adăugați 1 l de BAR-O-DUE Ag+ sau 3 l de BARO-DUE Ag+ 12%.
1 l de BARCIL PLUS la fiecare 10 mc de apă.

BAR-O-DUE Ag+
Amestec pe bază de peroxid de hidrogen stabilizat şi aditivat cu biocid pe
bază de săruri policuaternare şi Argento Nanotec (argint nanotehnologic).
Exercită o puternică acţiune de oxidare asupra substanţelor organice prezente
în apă. Pentru piscine de orice dimensiuni.
Nu necesită măsuri de precauţie speciale în trecerea de la sistemul tradiţional
la sistemul No Chlor. Eficient şi sigur, face ca apa să fie limpede.

BARCIL PLUS New Formulation
Formulat pe bază de biocide policuaternare care combină o puternică acţiune
dezinfectantă cu o eficientă acţiune algicidă. Pentru piscine de orice dimensiuni.
Nu necesită măsuri de precauţie speciale în trecerea de la sistemul tradiţional
la sistemul No Chlor şi invers. Eficient şi sigur, face ca apa să fie limpede.

Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

160620006

BAR-O-DUE Ag+ - Oxigen lichid

BI 10 L

-

400 l

160620016

BAR-O-DUE Ag+ 12% lichid *

BI 10 L

-

400 l

160618006

BARCIL PLUS - Biocid antialge lichid

BI 5 L

-

560 l

(*) Produs pentru uz non-profesional conform cu regulamentul european UE nr. 98/2013.
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LINIA NO-CHLOR

O X I G E N TA B L E T E O X I- B A R
OXIGEN PASTIGLIE de 100 g: Agent oxidant pentru igienizarea apei din piscine sau din căzile de hidromasaj.

Recomandări de utilizare

Ideal pentru

Doză iniţială: Adăugaţi în interiorul skimmerului cinci pastile
de OXIGEN PASTIGLIE 100 g la fiecare 10 m3 de apă.
Doză de întreţinere: Adăugaţi în interiorul skimmerului 2
pastile de OXIGEN PASTIGLIE 100 g la fiecare 10 m3 de
apă, o dată pe săptămână.

Piscine pentru persoane care prezintă o hipersensibilitate
deosebită la clor.

Valoare adăugată
Fără miros de clor, apă limpede. Nu dezvoltă cloramină.

OXIGEN PASTILE
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

163004110

OXI-BAR past. 100 g

BO 1 KG

12

480 buc.

163004112

OXI-BAR past. 100 g

GA 6 KG

-

-
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KIT PISCINE PRIVATE

K I T T R ATA M E N T
P I S C I N E P R I VAT E
Laboratoarele Barchemicals au studiat un
kit de intervenţie rapidă destinat acelor
clienţi care, după ce au cumpărat o minipiscină sau o piscină supraterană, doresc să
se asigure că tratamentul şi dezinfectarea
apei se realizează în mod simplu şi în
deplină siguranţă.
Prin urmare au fost create două truse, unul
bazat pe utilizarea clorului și unul bazat pe
utilizarea oxigenului.

NEW !

•
•

KIT CLOR
KIT OXIGEN BIOZONO Ag+ 12%

NEW !

NEW !

Cod

Descriere

220658100

KIT CLOR PISCINE PRIVATE:
•• 1 buc. EXPO pH SUPER POLVERE - BO 1,5 KG
•• 1 buc. MULTIFUNZIONE - Tabl. 200 gr - borcan 1 KG
•• 2 buc. EXPOSAN C 91 - ST 0,5 L *

220658106

KIT OXIGEN PISCINE PRIVATE - BIOZONO Ag+ 12%:
•• 3 buc. BIOZONO Ag+ 12% - I SALI DELLA VITA ST 0,5 L *
•• 1 buc. EXPO PH SUPER POLVERE - borcan 1,5 KG
•• 1 buc. BIOSAN - I SALI DELLA VITA - ST 0,5 L

(*) Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian
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FLOCULANȚI

lor. Floculanţii neutralizează aceste sarcini şi permit,
prin urmare, crearea de aglomerate care pot fi
reţinute de filtru.
Floculanţii se împart în două categorii:
• ORGANICI – sunt constituiţi din molecule
polimerice care acţionează drept coagulanţi. Ideale
pentru filtre rapide şi filtre lente;
• ANORGANICI – sunt constituiţi din săruri
hidrosolubile de metale de tranziţie. Ideale pentru
filtre lente.

O gamă completă de produse pentru
a rezolva problema turbidităţii apei.

FLOCULANȚI
Adesea nu este suficient să se folosească produse
dezinfectante pentru a avea o apă transparentă
şi limpede. Utilizarea floculanţilor favorizează şi
facilitează procesul de filtrare, făcând să poată fi
filtrate particulele de dimensiuni foarte mici, care
în mod normal nu ar putea fi filtrate. În acest mod,
utilizarea floculantului ajută ca apa să fie cristalină,
transparentă şi strălucitoare.
Apa din piscină îşi pierde adesea transparenţa şi
capătă un aspect tulbure din următoarele cauze:





Prezenţa algelor şi a bacteriilor.
Precipitate de săruri de calciu şi magneziu.
Praf adus de aer sau de persoanele care frecventează piscina.
 Oxidarea sărurilor de fier şi de mangan.
 Substanţe organice şi coloidale
În majoritatea cazurilor indicate, particulele care
pătrund în apă sunt de dimensiuni foarte mici sau în
soluţie (coloidale) şi nu ating dimensiunile suficiente
pentru a putea fi reţinute de către sistemul de
filtrare. Floculanţii îmbunătăţesc capacitatea
particulelor de a se agrega şi de a forma agregate
filtrabile de dimensiuni mai mari. În mod normal,
coloizii au tendinţa de a se respinge reciproc din
cauza sarcinilor electrostatice prezente pe suprafaţa

CUM SE UTILIZEAZĂ FLOCULANŢII
Prin injectare în linia de recirculare
Prin intermediul unei pompe dozatoare, injectaţi 0,5
ml de floculant pentru fiecare metru cub de debit
de recirculare, înainte de intrarea în filtrul sau în
bazinul de compensare.
În skimmer
Puneţi direct în skimmer cantitatea necesară de
floculant în pastile (de la 1 la 3 pastile la fiecare 100
metri cubi) sau sub formă de lichid (0,5/1 ml/m3).
Floculanţii nu sunt utilizaţi pentru filtre cu diatomee,
de tip ciorap şi cu cartuş, în timp ce sunt adecvaţi
pentru filtrele cu nisip şi cu sticlă.

Nu se recomandă să se utilizeze
agenţii floculanţi direct în bazin!
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FLOCULANȚI
FLOC SUPER
Floculant lichid pe bază de polielectroliţi anorganici, pentru eliminarea fierului,
a manganului şi a substanţelor coloidale din apă. Pentru filtre cu nisip de
cuarţ, cu nisip de sticlă şi cu Vitro Sphere Nano; indicat în special pentru
sisteme de filtrare "lente".

Ideal pentru

Recomandări de utilizare
Injectaţi în circuit, prin intermediul
unei pompe dozatoare adecvate.
Nu utilizaţi acest produs în piscine
dotate cu dispozitiv de filtrare cu
diatomee sau cu cartuşe.

Valoare adăugată

Piscine cu filtre de tip lent.

Eficace în apele extrem de tulburi.
Îmbunătăţeşte calitatea bacteriologică
a apei şi, prin urmare, reduce consumul
de produse utilizate pentru igienizare.

FLOC SUPER
Cod
064011

Descriere
FLOC SUPER - Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

FLOC SUPER PE
Floculant lichid pe bază de polielectroliţi organici, pentru eliminarea fierului, a
manganului şi a substanţelor coloidale din apă. Pentru filtre cu nisip de cuarţ,
cu sticlă măcinată şi cu Vitro Sphere Nano; adecvat atât pentru filtrele lente, cât
şi pentru cele rapide.

Recomandări de utilizare
Injectaţi în circuit, prin intermediul
unei pompe dozatoare adecvate.
Nu utilizaţi acest produs în piscine
dotate cu dispozitiv de filtrare cu
diatomee sau cu cartuşe.

Ideal pentru
Piscine cu filtre de tip rapid şi lent.

Valoare adăugată
Eficace în apele extrem de tulburi.
Îmbunătăţeşte calitatea bacteriologică
a apei şi, prin urmare, reduce consumul
de produse utilizate pentru igienizare.

FLOC SUPER PE
Cod
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Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

065001

FLOC SUPER PE - Lichid

ST 1 L

20

300 buc.

065007

FLOC SUPER PE - Lichid

BI 5 L

-

560 l

065011

FLOC SUPER PE - Lichid

BI 10 L

-

600 l
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FLOCULANȚI
F L O C U LA N T TA B L E T E
Floculant special în pastile cu dizolvare lentă. Prin formarea de fulgi mari, permite
eliminarea tuturor substanţelor organice poluante din apa piscinei. Compus din
floculanţi anorganici şi organici.

Ideal pentru

Recomandări de utilizare
Introduceţi pastilele de produs necesare
în coşurile skimmerelor, după ce aţi spălat
dispozitivul de filtrare.
■■
Pentru piscine de la 10 la 50 m3: 1
pastilă de produs o dată la 10 zile.
■■
Piscine de la 50 la 100 m3: 2 pastile de
produs o dată la 10 zile.
■■
Piscine de la 100 la 150 m3: 3 pastile de
produs o dată la 10 zile.

Piscine cu filtre lente,
când doriţi să obţineţi un
puternic efect de floculare
asupra filtrului.

Valoare adăugată
Pastilele de Floculant Pastile formează
floc în apa care intră în filtru. Acest floc
se depun pe suprafaţa masei filtrante,
care reţine toate particulele în suspensie
care se găsesc în apa din piscină.

FLOCULANT PASTILE
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

212006015

BLU FLOC TABLET Pastile de 100 g.

GA 5 KG

-

300 kg

212006024

FLOC SUPER FELTRO - Borcan de 1 kg

BO 1 KG

12

-

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

-

360 kg

FLOC SUPER POLVERE
Cod

Descriere

067010

FLOC SUPER Pulbere

GA 10 KG

067050

FLOC SUPER Pulbere

SA 25 KG

Aceste doze sunt orientative şi pot fi modificate
în funcţie de caracteristicile piscinei respective.
Se recomandă să se introducă produsul
chimic seara şi oricum, întotdeauna, în lipsa
persoanelor.

-

Apa din piscină îşi pierde adesea transparenţa din
cauza prezenţei algelor, a precipitării sărurilor de
calciu şi de magneziu, a prafului, a oxidării sărurilor
de fier şi mangan etc. Pentru prezenţa acestor
particule în apă, adesea prea mici pentru a fi reţinute
de filtru, este necesară utilizarea unui floculant.
Floculantul are rolul de a favoriza agregarea
particulelor difuzate, permiţând o filtrare eficientă,
care va face ca apa să fie din nou transparentă.
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ALGICIDE ŞI BACTERICIDE

dimensiuni între 1 şi 3 cm în diametru şi aderă
puternic la suprafeţele piscinelor. Au o dezvoltare
lentă şi sunt foarte rezistente la clor, dar pot fi
eliminate şi prevenite prin combinarea clorurării şi
a utilizării produsului nostru ANTIALGA SUPER.

ALGICIDE ŞI
BACTERICIDE
Utilizarea unui algicid evită formarea algelor pe
pereţii şi pe fundul piscinelor, împiedicând astfel
apariţia unei coloraţii verzui, albăstrui şi negre, în
funcţie de tipul de algă.

Algele în sine nu reprezintă un
pericol pentru sănătate, dar, în timpul
reproducerii, eliberează substanţe
care devin o sursă de hrană pentru
bacteriile nedorite şi nocive şi pentru
alte microorganisme.

Algele reprezintă problema cea mai comună în cazul
apei din piscină, precum şi cea mai vizibilă. Algele
în sine nu reprezintă un pericol pentru sănătate,
dar, în timpul reproducerii, eliberează reziduuri care
devin o sursă de hrană pentru bacteriile nedorite şi
nocive şi pentru alte microorganisme, favorizând în
acest mod proliferarea acestora.
CE SUNT ALGELE
Algele sunt organisme autotrofe vegetale, ale căror
spori pot fi transportaţi şi pe calea aerului.
Autotrofele cresc datorită sărurilor minerale
precum fosfaţii, bioxidul de carbon şi lumina; prin
intermediul procesului de fotosinteză, sintetizează
glucide (materie organică) şi eliberează oxigen.
Există peste 20.000 de specii de alge, dintre care
numai unele se găsesc în apa din piscină. De
îndată ce nivelul de dezinfectant scade la niveluri
prea reduse, algele încep să se înmulţească. Sunt
suficiente câteva ore într-o zi călduroasă şi însorită,
pentru ca în piscină să se dezvolte alge, din sporii
care există deja în piscină.
Algele verzi
Sunt algele cele mai obişnuite şi pot pluti sau pot
adera la pereţii piscinei. Cresc rapid şi pot tulbura
apa dintr-o piscină în 24 de ore. Pentru a le elimina
este necesar să se dozeze clor la concentraţii ridicate
(30-40 ppm) şi algicid la doze mai mari de 10 ppm.
Algele galbene
Apar, în general, în partea umbrită a piscinei, sub
formă de pete gălbui. După ce se fixează, pot rezista
până la 3-5 ppm de clor liber. Cu toate acestea, sunt
uşor de îndepărtat prin utilizarea produsului nostru
EXPOSAN RB1.
Algele negre
Formează pete negre sau puncte negre cu

ACŢIUNE SINERGICĂ
Acţiunea comună a clorului şi a algicidului are un
efect antialge superior efectului pe care l-ar avea
aceste produse dacă ar fi utilizate separat, la
aceleaşi concentraţii.
Algicidele se împart în două categorii: algicide
specifice şi algicide bactericide, care ajută produsul
dezinfectant în acţiunea sa împotriva bacteriilor şi a
altor agenţi patogeni.
Toate algicidele noastre se caracterizează prin
faptul că nu formează spumă şi, prin urmare, nu
prezintă contraindicaţii în niciun tip de bazin. Toate
produsele noastre antialge pot fi utilizate şi cu filtre
cu cartuş sau cu diatomee.
MOD DE UTILIZARE
Înainte de umplerea piscinei, după curăţarea
eficientă a pereţilor bazinului cu produse detergente
speciale, se recomandă să aplicaţi un strat de algicid
bactericid concentrat (EXPOSAN RB1) pe pereţii
bazinului. După aceea continuaţi cu umplerea, cu
super-clorinarea şi cu adăugarea în continuare
de algicid, pentru a obţine doza recomandată. Se
recomandă să nu se utilizeze EXPOSAN C91, TOP
GUN și BLU DELUXE direct pe pereţii bazinelor din
fibre de sticlă sau din liner. În aceste cazuri, utilizaţi
EXPOSAN RB1.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

ANTIALGE ŞI BACTERICIDE
EXPOSAN C91

Produs de uz medical în curs de înregistrare

Algicid cu acţiune de decolorare şi de albăstrire, cu spectru larg de acţiune,
non-spumogen. Previne şi combate algele şi acţionează împotriva ciupercilor
şi a bacteriilor.

Recomandări de utilizare

Valoare adăugată

La începutul activităţii piscinei, adăugaţi 5 litri de produs
antialge direct în bazin. Sau, când apar algele, adăugaţi
10 litri de produs. După aceea, adăugaţi, o dată pe
săptămână, 2 l de produs la fiecare 100 m3 di acqua.

Eficacitate ridicată împotriva
proliferării algelor.

Ideal pentru
Pentru orice
piscină.

tip

de

EXPOSAN C91
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

071001

EXPOSAN C91 - Lichid

ST 1 L

20

300 buc.

071006
071012

EXPOSAN C91 - Lichid

BI 5 L

-

560 l

EXPOSAN C91 - Lichid

BI 10 L

-

600 l

EXPOSAN RB1
Produs de uz medical în curs de înregistrare

Algicid cu spectru larg de acţiune, non-spumogen, activ şi împotriva algelor negre, a bacteriilor şi a ciupercilor. Cu efect
de decolorare şi coagulant. Poate fi utilizat, de asemenea, pe pereţii piscinei, înainte de umplere, ca măsură preventivă.
Pe bază de săruri cuaternare de amoniu polimerice. Nu pătează.

EXPOSAN RB1
Cod

Descriere

068011

EXPOSAN RB1 - Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

TOP GUN
Algicid cu acţiune biocidă, non-spumogen, cu acţiune multiplă: algicid, biocid, anticalcar, floculant. Coagulează substanţele
organice, care în acest mod rămân cu uşurinţă pe filtre. Previne depunerile de calcar şi petele de rugină. Previne şi
combate formarea algelor, inclusiv a celor mai rezistente. Datorită acţiunii sale biocide eficiente, ajută în mod sinergic
clorul să menţină dezinfectată apa din piscină, permiţând o utilizare a clorului la concentraţii scăzute 0,8-1 ppm.

TOP GUN
Cod
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Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

160239001

TOP GUN - Lichid

ST 1 L

20

300 l

160239006

TOP GUN - Lichid

BI 5 L

-

560 l

160239011

TOP GUN - Lichid

BI 10 L

-

600 l

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

ANTIALGE ŞI BACTERICIDE
BLU DELUXE
Algicid cu concentraţie foarte ridicată, indicat mai ales pentru piscine de vară
foarte adânci şi pentru atacuri foarte agresive ale algelor. Este recomandat în
combinaţie cu OXICLOR 10 EVOLUTION în tratamentul de şoc. Non-spumogen,
cu efect de albăstrire şi decolorant.
NU UTILIZAŢI DIRECT PE PEREŢII PISCINEI.

BLU DELUXE
Cod
071S11

Descriere
BLU DELUXE - Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

GHID RAPID PENTRU TRATAMENTUL APEI:
Utiliz area algicidelor
EXPOSAN C91
Algicid non-spumogen
cu efect de decolorare
şi de albăstrire.

La ce foloseşte
Cum se
utilizează
Doze
Când este
necesar
Măsuri de
precauţie în
utilizare

EXPOSAN RB1
Algicid cu acţiune bactericidă
pe bază de săruri policuaternare. Înregistrarea este în
curs de realizare.

TOP GUN
Algicid non-spumogen cu cinci
acţiuni.

Previne şi combate formarea
algelor.

Previne şi combate formarea
algelor. Ajută clorul în acţiunea
dezinfectantă.

Previne formarea algelor şi
ajută clorul să menţină apa
limpede.

Manual, direct în piscină.

Manual, direct în piscină.

Manual, direct în piscină.

Tratament iniţial 50- 100 g pe
m3. Întreţinere 20-30 g/m3 pe
săptămână.

Tratament iniţial 50- 100 g pe
m3. Întreţinere 20-30 g/m3 pe
săptămână

Primul tratament 30 – 50 g pe
m3; întreţinere 10 g pe m3 pe
săptămână.

Săptămânal

Săptămânal

Săptămânal

-

Nu aplicaţi produsul PUR pe
pereţii bazinelor din fibre
de sticlă şi ai bazinelor cu
acoperire LINER.

Nu aplicaţi produsul PUR pe
pereţii bazinelor din fibre de
sticlă şi ai bazinelor cu acoperire
LINER.
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pH

CORECTORI DE pH

PLUS
Corectorii de pH de la Barchemicals sunt obţinuţi
prin utilizarea unor materii prime ultra-pure şi se
caracterizează prin faptul că sunt tamponaţi şi nu
conţin metale grele.
Barchemicals Group vă oferă toate produsele pentru
a regla pH-ul, precum regulatori de alcalinitate şi de
duritate, pentru a preveni oscilarea continuă.

CORECTORI DE pH

Valoarea ideală a pH-ului trebuie
să fie întotdeauna cuprinsă între
7,0 şi 7,4.

Apa cu un pH corect este importantă pentru ca
produsele dezinfectante să fie eficiente şi pentru a
avea astfel o transparenţă şi o dezinfectare perfectă
a piscinei dv. şi pentru a proteja starea de sănătate
a celor care frecventează piscină.
pH-ul este exprimat printr-o scară logaritmică
cuprinsă între valoarea 0 (aciditate ridicată) şi 14
(alcalinitate ridicată).
În plus, un pH corect previne formarea depunerilor
şi face ca apa să fie mai puţin agresivă asupra pielii.
Dacă valoarea pH-ului este mai mică de 7, apa este
acidă, iar dacă valoarea este mai mare, apa este
alcalină. Atunci când pH-ul este egal cu 7, se spune
că apa este neutră.
Este indispensabil să controlaţi pH-ul în fiecare zi şi
să-l reglaţi, dacă este necesar.
Pe cât posibil, folosiţi un sistem de control şi de
dozare automată în linie.

Pentru a obţine o dezinfecţie adecvată a apei din
piscină trebuie să se menţină valoarea pH-ului între
7,0 şi 7,4.
Un pH dezechilibrat înseamnă un consum mai mare
de produse, turbiditatea apei şi iritaţii la nivelul
ochilor şi al mucoaselor utilizatorilor.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CORECTORI DE pH
BIOACID
Corector acid de pH pe bază de acizi anorganici tamponaţi, săruri minerale, săruri policuaternare de amoniu şi agenţi
dezincrustanţi. Cu magneziu și potasiu. Formula sa specială echilibrată reduce prezenţa poluanţilor organici şi menţine
sub control flora bacteriană şi algele.

Recomandări de utilizare

Ideal pentru

Adăugaţi 300/400 cc de produs pentru a reduce pH-ul cu
0,1 unitate, în 100 m3 de apă, în funcţie de alcalinitatea
apei. Este un produs formulat pentru a fi dozat în apa din
piscină prin dispozitive automate de reglare şi de control
al pH-ului sau direct manual, în bazin. Evitaţi contactul cu
ochii şi cu pielea.

Indicat pentru dozarea cu pompă dozatoare sau pentru
dozarea manuală, şi pentru ape extrem de dure.

Valoare adăugată
Combină într-un singur produs corectorul de pH, biocidul,
detartrantul şi coagulantul. Puternică acţiune de tampon.

BIOACID - Corector de pH natural cu efect de tampon şi bactericid. Linia “I SALI DELLA VITA”
Cod

Descriere

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

220616005

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BI 5 L

-

560 l

220616010

BIOACID - I SALI DELLA VITA

BI 10 L

-

400 l

EXPO pH NEW BLU
Corector acid de pH, lichid, pentru piscine. Pe bază de acizi anorganici tamponaţi. Nu conţine cloruri.
Cu efect algicid şi de albăstrire, inodor, nu emite vapori nocivi.
Greutate specifică 1,5 ± 0,05.

Ideal pentru

Recomandări de utilizare
Adăugaţi 400/600 cc de produs pentru a
reduce pH-ul cu 0,1 unitate, în 100 m3 de
apă, în funcţie de alcalinitatea apei. Este
un produs formulat pentru a fi dozat în apa
din piscină prin dispozitive automate de
reglare şi de control al pH-ului sau direct
manual. Evitaţi contactul cu ochii şi cu
pielea.

Indicat pentru dozarea cu pompă dozatoare
sau pentru dozarea manuală.

Valoare adăugată
Împiedică apa cu un pH prea ridicat să
cauzeze iritaţii la nivelul ochilor, al mucoaselor
şi al pielii, împiedică producerea de precipitate
şi de depuneri de calcar şi îmbunătăţeşte
eficienţa clorului.

EXPO pH NEW BLU
Cod
220404002
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Descriere
EXPO pH NEW BLU - Lichid - Tamponat

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CORECTORI DE pH

EXPO pH SPECIAL
Corector acid de pH, lichid, pentru piscine. Pe bază de acizi anorganici tamponaţi. Nu conţine cloruri.
Inodor, nu emite exhalaţii nocive.
Greutate specifică 1,5 ± 0,05.

Ideal pentru

Recomandări de utilizare
Adăugaţi 500/700 cc de produs pentru a reduce pH-ul cu 0,1 unitate,
în 100 m3 de apă, în funcţie de alcalinitatea apei. Este un produs
formulat pentru a fi dozat în apa din piscină prin dispozitive automate
de reglare şi de control al pH-ului sau direct manual. Evitaţi contactul
cu ochii şi cu pielea.

Indicat pentru dozarea cu pompă dozatoare
sau pentru dozarea manuală.

Valoare adăugată
Raport optim calitate-preţ.

EXPO pH SPECIAL
Cod
061S10

Descriere
EXPO pH SPECIAL Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

SEQ 06
Amestec de acizi şi de sechestranţi pentru sisteme de dozare DOSAKLOR şi FEEDER A300. Sechestrant special pentru
metale grele, pentru piscină. Este un aditiv chimic inhibitor şi dispersant, prin care se previn depunerile calcaroase,
cauzate de hipocloritul de sodiu, pe injector şi pe sistemele de dozare. Acţionează ca sechestrant şi dispersant asupra
ionilor de calciu şi de magneziu din apă şi, de asemenea, asupra ionilor de fier şi de mangan.
Indicat pentru ape foarte dure, se adaugă înainte de clorinare.

SEQ 06
Cod
180398013

Descriere
SEQ 06 - Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CORECTORI DE pH
EXPO pH SUPER PULBERE
Corector acid de pH, granular. Nu conţine cloruri tamponate.

Recomandări de utilizare

Valoare adăugată

Când în piscină nu sunt persoane, turnaţi doza necesară de
produs într-un recipient cu apă şi apoi turnaţi-o în bazin (sunt
necesare 1,5 kg de produs pentru a reduce pH-ul cu 0,2 unităţi
în 100 m3 de apă). Măsuri de precauţie: evitaţi să adăugaţi
produsul în skimmer; dacă nu aveţi un dispozitiv de dozare
automată, este mai bine să introduceţi produsul direct în bazin.
Evitaţi contactul cu ochii şi cu pielea.

Împiedică apa cu un pH prea ridicat să cauzeze
iritaţii la nivelul ochilor, al mucoaselor şi al pielii,
împiedică producerea de precipitate şi de depuneri
de calcar.

Ideal pentru
Pentru orice tip de piscină.

EXPO pH SUPER PULBERE
Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

062001

EXPO pH SUPER Pulbere

BO 1,5 KG

12

384 buc.

062005

EXPO pH SUPER Pulbere

GA 5 KG

-

300 kg

062010

EXPO pH SUPER Pulbere

GA 10 KG

-

360 kg

0620026

EXPO pH SUPER Pulbere

SA 25 KG

-

1225 kg

062025

EXPO pH SUPER Pulbere

GA 25 KG

-

450 kg

EXPO pH PLUS
Corector bazic de pH sub formă de pulbere pentru piscine. Nu conţine cloruri cu efect de tampon.

Recomandări de utilizare
Când în piscină nu sunt persoane, turnaţi doza
necesară de produs într-un recipient cu apă şi apoi
turnaţi-o în bazin (sunt necesare 1,5 kg de produs
pentru a mări pH-ul cu 0,2 unităţi în 100 m3 de
apă). Evitaţi contactul cu ochii şi cu pielea.

Valoare adăugată

Ideal pentru

Trebuie să evitaţi ca apa cu un pH
prea mic să cauzeze iritaţii ale pielii
şi ale ochilor utilizatorilor, precum şi
corodarea părţilor metalice ale piscinei
şi să necesite un consum excesiv de
dezinfectant.

Pentru orice
piscină.

tip

EXPO pH PLUS PULBERE
Cod
063025

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

EXPO pH PLUS Pulbere

GA 10 KG

-

240 kg

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

EXPO PH PLUS LICHID
Cod
0630016
56

Descriere
EXPO pH PLUS Lichid

de

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CORECTORI DE pH
BLU ALC PLUS
Aditiv sub formă de pulbere pentru a mări gradul de alcalinitate al apei. Alcalinitatea totală indică cantitatea de componente alcaline (carbonaţi, bicarbonaţi şi hidroxizi) dizolvate în apa din piscină. Alcalinitatea joacă un rol important ca
regulator al variaţiilor valorilor pH-ului (efect de tampon). Valoarea ideală a alcalinităţii este de 150 ppm exprimată în
CaCO3

Recomandări de utilizare
Adăugaţi 1,8 kg de produs pentru a mări
alcalinitatea totală cu 10 ppm în 100 m3 de
apă. Această doză este orientativă.

Valoare adăugată

Ideal pentru

Evită ca alcalinitatea prea mică să îngreuneze
stabilizarea pH-ului la valori optime.

Pentru orice
piscină.

tip

de

BLU ALC PLUS
Cod
010402010

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BLU ALC PLUS Pulbere

GA 10 KG

-

360 kg

GHID RAPID PENTRU TRATAMENTUL APEI:
Utilizarea corectorilor de pH
EXPO pH - NEW BLU Tamponat
Corector acid de pH, lichid. Tamponat. Agent
de albăstrire şi algicid

EXPO pH SUPER POLVERE

Pentru a reduce pH-ul apei care, în mod
normal, are tendinţa să crească.

Pentru a reduce pH-ul apei care, în mod
normal, are tendinţa să crească.

Cum se
utilizează

Turnat direct în bazin sau dozat cu pompă
dozatoare electronică.

Turnat direct în bazin sau dozat cu pompă
dozatoare, după ce a fost diluat.

Doze

30 g/10 m3 pentru a reduce pH-ul cu 0,1
unitate.

25 – 30 g la 10 m3 pentru a reduce pH-ul cu
0,1 unitate.

Când este
necesar

Săptămânal, dacă se utilizează manual.

Săptămânal, dacă se utilizează manual.

Măsuri de
precauţie în
utilizare

Nu amestecaţi cu agenţi de clorinare
(TRICLOR 90, BICLOR 63, OXICLOR 10
EVOLUTION)

Nu amestecaţi cu agenţi de clorinare
(TRICLOR 90, BICLOR 63, OXICLOR 10
EVOLUTION)

La ce foloseşte

Corector acid de pH, pulbere.
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PRODUSE PENTRU IERNARE
ÎNCHIDEREA PISCINEI

laboratoarele Barchemicals este necesară pentru a
menţine în soluţie carbonaţii şi a reduce formarea
de biofilm şi de alge.
În acest mod se evită depunerea şi stratificarea
calcarului pe pereţii bazinului, cu formarea
consecutivă a unor depuneri care sunt greu de
îndepărtat la redeschiderea piscinei.
În plus, stratul de calcar ar fi un suport ideal pentru
formarea algelor.

O închidere corectă a piscinei
pentru iarnă este baza pentru o
pornire corectă în sezonul următor.

PRODUSE
PENTRU IERNARE
Când se termină sezonul estival, este necesar ca
instalaţiile şi bazinul să fie închise în mod corect,
pentru a evita deteriorarea acestora în timpul lunilor
de iarnă şi pentru a regăsi piscina în stare perfectă
în sezonul următor.
Practic, deşi o piscină este utilizată în principal în
lunile de vară, nu trebuie neglijată nici în perioada
rece.
Închiderea piscinei de vară necesită efectuarea mai
multor etape, datorită cărora reluarea activităţii în
anul următor se va face mai uşor.
Dacă este realizată corect, închiderea garantează o
durată de viaţă mai lungă a sistemului de filtrare, a
echipamentelor şi a componentelor, precum şi ale
structurii şi ale stratului de acoperire.
Utilizarea

agentului

de

iernare

produs

de

Operaţiile de închidere a piscinei Curăţaţi
fundul piscinei, efectuaţi o super-clorinare cu
OXICLOR 10 EVOLUTION, continuaţi cu adăugarea
de BLUE DELUXE (5 l/100 m3) și adăugaţi produsul
WINTER P în dozele recomandate, lăsând pompele
să funcţioneze 24 ore. După aceea reduceţi nivelul
apei sub skimmere (dacă există), efectuând o
contra-spălare de lungă durată a filtrelor şi, acolo
unde este posibil, lăsându-le deschise şi golite
de apă. Instalaţi prelata de iarnă. În acest mod,
în primăvara următoare va fi mult mai uşor să se
restabilească funcţionalitatea piscinei.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE PENTRU IERNARE

WINTER P
WINTER P COMBI
Linie de produse pentru iernare lichide cu efect biocid,
pentru piscine. Previn formarea de depuneri de calcar şi
de nămol în timpul iernii, în piscinele în aer liber. Permite
curăţarea rapidă şi perfectă a pereţilor bazinului înainte de
umplerea de sezon.

Recomandări de utilizare

Ideal pentru

La sfârşitul sezonului balnear şi înainte de a acoperi piscina,
fără a întrerupe tratamentul de întreţinere, efectuaţi o superclorurare cu OXICLOR 10 EVOLUTION (50 g/m3) şi, pe cât
posibil, adăugaţi 5 litri de algicid la fiecare 100m3 de apă. A
doua zi, adăugaţi 5 l de produs pentru iernare la fiecare 100 m3
de apă. Valoarea ideală a pH-ului apei trebuie să fie cuprinsă
între 7,0 şi 7,4. Turnaţi doza necesară direct în apa din piscină.
Este necesar să se pună în funcţiune dispozitivul de filtrare, pe
perioada de timp necesară pentru a distribui uniform produsul în
apă. La jumătatea iernii se recomandă să se repete tratamentul
cu OXICLOR 10 EVOLUTION dacă bazinul nu este acoperit.

Ideal pentru piscine cu faianţă, cu liner sau din
poliester.

Valoare adăugată
Previne degradarea rapidă a apei. Facilitează
curăţarea primăvara şi previne proliferarea
intensă a algelor. Nu formează spumă şi este
compatibil cu toate tratamentele de igienizare.
Complet solubil în apă.

WINTER P
Cod
056011
220602011
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Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

WINTER P - Lichid

BI 10 L

-

600 l

WINTER P COMBI - Lichid

BI 10 L

-

600 l

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE PENTRU IERNARE

GHID RAPID PENTRU TRATAMENTUL APEI:
Utilizarea produselor pentru iernare
WINTER P
Produs special pentru piscinele de vară, pentru
iernarea bazinului.
La ce foloseşte

Împiedică formarea de depuneri de calcar şi de
nămol.

Cum se
utilizează

Direct în bazin, la terminarea sezonului, dozând
în punctul de maximă agitaţie, după ce s-a
efectuat o super-clorinare cu
OXICLOR 10 EVOLUTION şi s-a utilizat un
algicid

Doze

Pentru ape mediu-dure 30 g la m3; până la 50 g
la m3 pentru ape dure; până la 100 pentru ape
foarte dure.

Când este
necesar
Măsuri de
precauţie în
utilizare

La terminarea sezonului estival, înainte de
închiderea bazinului.

Evitaţi contactul cu ochii şi cu pielea.
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TRATAMENTE SPECIALE
SOLUŢII SPECIFICE

TRATAMENTE SPECIALE
SOLUŢII SPECIFICE

Uneori, în piscină pot apărea condiţii şi probleme
speciale care fac necesară utilizarea de produse
speciale pentru rezolvarea lor.
Barchemicals oferă o serie de produse specifice
care, utilizate singure sau în combinaţie cu alte
produse, vă permit să rezolvaţi diferitele probleme
cu care v-aţi putea confrunta.

O gamă completă de produse pentru a rezolva problemele şi situaţiile neprevăzute

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE SPECIALE

C O N T R O L M E TA L
Produs sechestrant pentru metale grele şi anti-nămol. Previne precipitarea fierului şi a manganului şi formarea de
reziduuri rezistente de calcar şi de siliciu. Se indică utilizarea la începutul sezonului.

Recomandări de utilizare
Adăugaţi direct în bazin CONTROL METAL cu doze de
30-60 cc/mc în timpul umplerii iniţiale. Reglaţi pH-ul între
7,6 şi 7,8 şi lăsaţi în modul filtrare cel puţin 48 de ore,
efectuând contra-spălări frecvente. Efectuaţi clorinarea

numai când sunteţi siguri că există un conţinut de fier şi
de mangan mai mic de 0,05 ppm.

CONTROL METAL
Cod
056C11

Descriere
CONTROL METAL - Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

C O N T R O L M E TA L R X
Produs sechestrant de intervenţie rapidă, când deja s-a produs dauna. Fierul şi manganul au produs precipitate, pereţii
piscinei sunt pătaţi, iar apa din bazin este colorată: dar iată că, în câteva minute, se poate remedia situaţia, prin
adăugarea unui produs cu adevărat miraculos.

Recomandări de utilizare
Adăugaţi direct în bazin CONTROL METAL RX, turnându-l
direct pe pereţii pătaţi: Fierul şi manganul se vor dizolva
lent, putând fi filtrate şi eliminate din instalaţie.
Scoateţi eventualele tablete de clor din skimmer şi/sau
întrerupeţi funcţionarea instalaţiei automate de clorinare.
Reglaţi valoarea pH-ului între 7,6 şi 7,8 şi lăsaţi instalaţia
în modul de filtrare cel puţin 48 de ore, având grijă să

efectuaţi o contra-spălare la fiecare 12 de ore. Evitaţi
să adăugaţi din nou apă cu fier şi mangan, după ce aţi
restabilit transparenţa apei.

Ideal pentru
Eliminarea resturilor de fier şi de mangan.

CONTROL METAL RX
Cod

64

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

057C10

CONTROL METAL RX - Lichid

BI 10 L

-

400 l

057C20

CONTROL METAL RX - Pulbere

GA 10 KG

-

360 kg

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE SPECIALE
BLU CLEAR
Clarifiant pentru piscine şi căzi de hidromasaj. Limpezeşte apa. Elimină uleiurile, grăsimile, metalele grele dizolvate şi
toate impurităţile. Pe bază de polimeri naturali complet biodegradabili şi atoxici.
Previne formarea liniei negre, lângă nivelul apei, care apare adesea la piscinele cu skimmer.

Recomandări de utilizare

Valoare adăugată

Pentru a menţine apa limpede, folosiţi BLU CLEAR o dată pe
săptămână, conform dozelor sugerate. Pentru piscine private cu
utilizare frecventă sau pentru piscine publice, măriţi utilizarea la de
două ori pe săptămână, cu o doză dublă.
1. Asiguraţi-vă că filtrul este curat şi că funcţionează corect.
2. Adăugaţi doza necesară de BLU CLEAR direct în bazin, în mod
uniform pe suprafaţa piscinei.

Ideal pentru
Toate tipurile de piscine şi toate tipurile de filtre.

Prin utilizarea regulată a BLU CLEAR puteţi
să menţineţi apa limpede şi curată, ajutând
filtrul să captureze murdăria.
Elimină reziduurile de uleiuri şi de creme,
precum şi spuma şi metalele în exces şi este
compatibil cu toate sistemele dezinfectante.
BLU CLEAR este simplu de utilizat,
facilitează curăţarea filtrului şi îmbunătăţeşte
randamentul sistemului de electroliză salină.
Ajută la prevenirea liniei negre din zona în
care apa atinge pereţii verticali.

BLU CLEAR
Cod

Descriere

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

010602001

BLU CLEAR - Lichid

ST 1 L

20

300

010602007

BLU CLEAR - Lichid

BI 5 L

-

560

010602011

BLU CLEAR - Lichid

BI 10 L

-

600

MAGNUM LIGHT
Amestec pe bază de clorură de magneziu şi clorură de potasiu, pentru dispozitive Hydroxinator de înaltă frecvenţă.

Recomandări de utilizare
Folosiţi produsul cu dispozitive Hydroxinator de înaltă frecvenţă speciale. Nu folosiţi cu sterilizatoare cu săruri care nu
sunt prevăzute pentru utilizarea cu ape cu concentraţie foarte ridicată de magneziu.

Cod
220664002

Descriere
MAGNUM LIGHT

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

GA 10 KG

-

360 kg
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE SPECIALE
CLORO MENO LICHID
Produs de declorinare, pentru reducerea nivelului de clor din piscină.

Recomandări de utilizare

Ideal pentru

Diluaţi doza necesară într-un recipient cu
apă şi apoi turnaţi uniform această soluţie
în apa din piscină sau în bazinul care trebuie
declorinat. Adăugaţi 100 grame pentru a
reduce cu 0,5 mg/l (ppm) clorul rezidual din
100 m3 de apă.

Eliminarea excesului de clor după tratamentul de şoc.

Valoare adăugată
Permite să se elimine rapid excesul de clor sau de brom, pentru a
permite utilizarea rapidă după un tratament de şoc sau după doze prea
mari. Excesul de clor sau de brom nu va mai fi niciodată o problemă.

CLORO MENO LICHID
Cod
057011

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

CLORO MENO Lichid

CLORO MENO

PULBERE

Produs granular de declorinare, pentru reducerea nivelului de clor din piscină.

Recomandări de utilizare
Adăugaţi produsul în punctele cu agitaţie
maximă, pentru a facilita distribuirea rapidă
şi omogenă.
6 g de CLORO MENO POLVERE la fiecare
metru cub de apă reduc cu 1 ppm nivelul
de clor.

Ideal pentru
Eliminarea excesului de clor după tratamentul de şoc şi în caz de
supradozare.

Valoare adăugată
Permite să se elimine rapid excesul de clor sau de brom, pentru a
permite utilizarea rapidă după un tratament de şoc sau după doze prea
mari. Excesul de clor sau de brom nu va mai fi niciodată o problemă.

CLORO MENO PULBERE
Cod
057110

66

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

CLORO MENO Pulbere

GA 10 KG

-

360 kg

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE SPECIALE

BLU DECLOR
Produs pentru reducerea clorului în apele evacuate. Nu lasă reziduuri. Pe bază de oxigen activ.

BLU DECLOR
Cod
066109

Descriere
BLU DECLOR - Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

PRODUSE SPECIALE:
ÎNGRIJIREA BAZINULUI
FIX A LEAK
Produs pentru repararea ţevilor şi a micilor pierderi din piscină. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.

Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

011502020

FIX A LEAK / BLU SEALER Lichid

ST 1 L

-

-

Ti-PLUS

Produs special pe bază de Titanio Nanotech (titan nanotehnologic) care se aplică pe pereţii piscinei înainte de umplere.
Previne formarea de biofilm şi reduce proliferarea algelor şi aderarea reziduurilor organice pe pereţi.
Datorită efectului fotocatalitic, dezvoltă oxigen activ.

Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

044008001

Ti-PLUS

ST 1 L

4

-

044008004

Ti-PLUS

BI 10 L

-

600 l
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE SPECIALE
PRODUSE SPECIALE:PROBĂ CULOARE PENTRU
PISCINE DE TIP A ȘI B
NERO ERIOCROMO

NEW !

Soluția de negru NERO ERIOCROMO T de 4 % în apă pentru executarea probei de
culoare în timpul testării inițiale a instalațiilor piscinelor publice și private.
Conform cu norma uni 10637.

Cod

Descriere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

220610001

NERO ERIOCROMO T SOLUȚIE 4%

ST 1 L

4

-

220610005

NERO ERIOCROMO T SOLUȚIE 4%

BI 5 L

-

560 l

220610012

NERO ERIOCROMO T SOLUȚIE 4%

BI 10 L

-

600 l

BLU OXI RAPID PRAF
BLU OXI RAPID PULBERE - Agent oxidant cu oxigen activ. Agent cu putere oxidantă mare pentru tratarea-șoc a apelor din piscine și pentru igienizarea suprafețelor dure.

Recomandări de utilizare
Pentru piscine: tratament oxidant de șoc 50 g/mc. Pentru piscine se recomandă utilizarea săptămânală de BLU
OXI RAPID POLVERE în concentrație de 10-30 g/mc în combinație cu EXPOSAN C91 și EXPOSAN RB1. Favorizează
eliminarea cloraminelor, clorofenolilor și a trihalometanilor. Produsul poate fi dozat în apă cu metoda DPD.
Perntru suprafețe dure: adăugați 100 g de BLU OXI RAPID POLVERE la 5 litri de apă utilizând un recipient de
material plastic.

Cod
010604011

68

Descriere
BLU OXI RAPID - Oxidant - pulbere

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

GA 10 KG

-

360 kg

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

PRODUSE SPECIALE
PRODUSE SPECIALE:
Î N T R E Ţ I N E R E A F I LT R E L O R
În principal, sistemul de filtrare al piscinei trebuie să
menţină apa curată, limpede şi transparentă. Un filtru
eficient poate să colecteze peste 98% din sarcina de
poluanţi din apă.
Un filtru murdar şi poluat este un filtru "bolnav", care
murdăreşte apa, în loc să o cureţe.
Din acest motiv, laboratoarele Barchemicals au pus la
punct produse specifice pentru curăţarea şi dezinfectarea
filtrului dv., fie acesta cu cuarţ sau cu sticlă, cu diatomee
sau cu cartuş.
Sunt necesar doar câţiva paşi simplu de efectuat, iar filtrul
va fi ca nou şi apa va fi mai curată.
PROCEDURA
PENTRU
DEZINFECTAREA FILTRELOR

CURĂŢAREA

ŞI

În primul rând, efectuaţi o contra-spălare corectă.
Deschideţi filtrul şi lăsaţi o cantitate de apă suficientă
pentru a acoperi stratul de filtrare. În cazul filtrelor cu
diatomee sau cu cartuş, descărcaţi diatomeele sau clătiţi
cartuşul, eliminând murdăria.
Adăugaţi BLU FILTRU CLEANER în proporţie de 10 l la
fiecare 100/200 kg de cuarţit, inclusiv în funcţie de gradul
de poluare al mediului de filtrare.

Amestecaţi cuarţitul sau sticla cu un mâner din lemn sau
din plastic, astfel încât produsul să ajungă şi în zonele
inferioare ale masei de filtrare. O uşoară producţie de
CO2 sau de spumă înseamnă că BLU FILTER CLEANER
acţionează.
Lăsaţi să acţioneze peste noapte.
După aceea închideţi filtrul şi efectuaţi o contra-spălare
de lungă durată, până la dispariţia completă a spumei din
apa evacuată.
În cazul filtrelor cu diatomee şi cu cartuş, înmuiaţi
"ciorapii" şi cartuşele într-o soluţie de 20-30% de BLU
FILTER CLEANER şi lăsaţi să acţioneze peste noapte, apoi
clătiţi foarte bine filtrul şi închideţi-l.
Următoarea etapă constă în igienizarea filtrului. În cazul
filtrelor cu nisip repetaţi procedura similară cu cea de
curăţare, dar înlocuiţi BLU FILTER CLEANER cu o cantitate
egală de OXICLOR 10 EVOLUTION sau OXI CLEAR FILTER.
Procedura pentru filtrele cu diatomee şi cu cartuş este
similară.
Lăsaţi să acţioneze cel puţin 6 ore, după care clătiţi şi
puneţi sistemul în modul "filtrare".

BLU FILTER CLEANER: Produs detergent special pentru îngrijirea şi curăţarea filtrului. BLU FILTER CLEANER
îndepărtează simultan atât reziduurile de calcar, cât şi reziduurile de tip organic din filtru.
Pentru rezultate maxime în ceea ce priveşte igienizarea, se recomandă să se utilizeze BLU FILTER CLEANER şi apoi să
se efectueze un tratament ulterior cu OXICLOR 10 EVOLUTION sau OXICLEAR FILTER.

Cod
066008

Descriere
BLU FILTER CLEANER - Lichid

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

OXICLEAR FILTER:
Igienizant pe bază de oxigen pentru igienizarea filtrelor poluate cu biofilm.

Cod
010612006

Descriere
OXICLEAR FILTER - Lichid

OXICLOR 10 EVOLUTION
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Agent oxidant lichid pe bază de oxizi de clor stabilizat. Ideal pentru tratamentele de şoc în bazin. Cu
agent detartrant. După tratament nu este necesar un interval lung de declorinare

Cod
010606006

Descriere
OXICLOR 10 EVOLUTION Lichid

Ambalaj

Bucăţi/Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l
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CURĂŢAREA ŞI TRATAMENTUL
SUPRAFEŢELOR
DETERGENŢI ŞI ANTIMICOTICE



Detergenţi alcalini: adecvaţi pentru degresarea
suprafeţelor acoperite cu murdărie organică şi
proteică;



Detergenţi neutri: adecvaţi în mod normal
pentru murdăria organică sau proteică, au o
simplă acţiune de solubilizare şi nu descompun
întotdeauna murdăria.



Detergenţi pe bază solvenţi: în mod normal
sunt degresanţi, dar unele formule brevetate,
de exemplu "MAGO", pot funcţiona simultan ca
degresanţi şi detartranţi, datorită unei acţiuni
combinate a bazei de solvent şi a bazei acide sau
bazice.

Detergenţii trebuie să conţină, pe deasupra,
alte substanţe extrem de importante, cum ar fi
surfactanţii, care menţin murdăria în suspensie,
agenţi de prevenire a redepunerii, care împiedică
depunerile de calcar, şi inhibitori de coroziune,
care reduc efectul agresiv al detergenţilor asupra
suprafeţelor dure.

CURĂŢAREA ŞI
TRATAREA
SUPRAFEȚELOR

Toate produsele Barchemicals îndeplinesc aceste
cerinţe, reducând costurile de întreţinere şi timpii
de întreţinere.

DETERGENŢI, ANTIMICOTICE
ŞI DEZINFECTANŢI
Barchemicals Group acţionează de peste 30 de
ani în industria tratării apelor primare, potabile şi
din piscine, şi pune un accent special pe zonele de
tratare a apei, sistemele de control, de dozare şi
automatizare.
Unul dintre domeniile cu cel mai mare succes
este domeniul igienizării ambientale şi al curăţării
suprafeţelor dure, care, de-a lungul anilor, ne-a
permis să oferim o gamă largă de soluţii pentru
probleme de orice fel.
Scopul curăţării suprafeţelor dure este de a reduce
cea mai mare cantitate posibilă de încărcare cu
poluanţi de pe acestea, pentru a putea trece după
aceea la o dezinfecţie eficientă. În funcţie de tipul de
murdărie şi de tipul suprafaţă se utilizează detergenţi
cu caracteristici fizico-chimice diferite, formulaţi
însă întotdeauna în aşa fel încât să asigure rezultate
maxime cu un impact minim asupra suprafeţei care
trebuie tratată.
Practic, putem împărţi detergenţii în 4 categorii:



Detergenţi pe bază de acizi: adecvaţi pentru
a descompune murdăria de tip calcaros sau
anorganic;

O gamă largă de produse pentru
dezinfecţie şi curăţare în centrele
sportive, în piscine, săli de sport şi
centre SPA.

În unele cazuri, detergenţii au, de asemenea, o
mare putere bactericidă, în special atunci când
surfactantul este de tip cationic. Adăugarea de
culori, arome şi alte produse are rolul de a completa
eficienţa produsului.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CURĂŢAREA ŞI TRATAMENTUL SUPRAFEŢELOR
T I TA N I U M L I N E

NEW !

Ch e m ical pro ducts fo r swim m in g po o l
Prod u se chimice pentr u pisc in e

Linie de produse detergente
high-tech pentru suprafeţe dure,
îmbogăţite cu titan fotocatalitic.
•

•

•

•
•

Formula specială a produselor din
Linia Titanium face ca suprafeţele
tratate să aibă proprietăţi de
autocurăţare şi bacteriostatice
Utilizarea repetată a acestor
produse reduce şi facilitează
operaţiile de curăţare, datorită
depunerii titanului micrometric.
Particulele de oxigen fotocatalitice
care se depun emit radicali care
pot distruge moleculele organice şi
bacteriile de pe suprafeţe.
Super-hidrofilia titanului permite
apei să se scurgă, lăsând astfel
suprafaţa curată şi uscată.
Toate
principiile
active
fotocatalitice
utilizate
au
dimensiuni micrometrice, ceea
ce exclude pericolul de potenţială
nanotoxicitate.

Ti-WIZ
Produs special pentru detartrarea
şi degresarea suprafeţelor dure şi a
marginilor bazinului.
Formula specială echilibrată a Ti-WIZ
permite să se elimine rapid şi simultan

depunerile de calcar şi murdăria
unsuroasă.
Ti-FLOOR
Degresant universal cu acţiune de
igienizare. Datorită formulei sale
speciale, Ti-Floor este folosit ca
degresant şi dezinfectant pentru
cele mai multe probleme legate de
curăţare. Ideal ca produs pentru
curăţarea zilnică a suprafeţelor.

transparenţă maximă.
Ti-PLUS
Este o soluţie pe bază de titan
fotocatalitic
concentrat
pentru
utilizare pe straturi de acoperire din
liner, ceramică şi sticlă. Este ideală
pentru a trata atât suprafeţele fără
acoperire fotocatalitică, cât şi pentru
refacerea periodică a suprafeţelor
tratate anterior.

Ti-DET
Ti-Det ajută la înlăturarea reziduurilor
de grăsime care aderă pe pereţii
piscinei. Formula sa specială, care
conţine titan fotocatalitic, conferă
suprafeţei
tratate
proprietăţi
bacteriostatice şi de autocurăţare.
Ti-CRISTALL
Detergent lichid parfumat pentru
curăţarea geamurilor, a cristalului, a
mobilelor de lac etc.
Conferă strălucire suprafeţelor tratate
şi împiedică redepunerea prafului
şi a murdăriei. Prezenţa titanului
fotocatalitic conferă suprafeţei tratate
proprietăţi anti-aburire, asigurând o

Cum funcţionează:
În timp ce îşi exercită funcţia de detergent, produsele din linia Titanium depun pe suprafaţa tratată un strat molecular
de Titanio Nanotech (titan nanotehnologic) care îşi continuă acţiunea nanotehnologică în timp.

Cod

Descriere

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

044004004

Ti-WIZ

BI 10 L

-

600 l

044002004

Ti-FLOOR

BI 10 L

-

600 l

044010002

Ti-CRISTALL

ST 1 L

4

-

044006002

Ti-DET

ST 1 L

4

-

044008001

Ti-PLUS

ST 1 L

4

-

044008004

Ti-PLUS

BI 10 L

-

600 l
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CURĂŢAREA ŞI TRATAMENTUL SUPRAFEŢELOR
D E Z I N F E C TA N T E Ş I I G I E N I Z A N T E
PENTRU SUPRAFEŢE DURE
D E Z I N F E C TA N T E
Produse de uz medical înregistrate la Ministerul Sănătății italian nr. 18129

Ambalaj

Buc./Cutie

Cant.
palet

ST 1 L

20 buc.

300 buc.

ERGOSAN PROFUMATO PINO MENTOLATO
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr.
18129.
034011
Dezinfectant pe bază de săruri cuaternare de amoniu Ideal pentru eliminarea
mirosului stătut din vestiare, duşuri, săli de sport şi din încăperi închise în general.
Parfum de pin mentolat.

BI 10 L

-

600 l

ERGOSAN PROFUMATO “LIGHT”
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr.
18129.
035011
Dezinfectant pe bază de săruri cuaternare de amoniu Ideal pentru eliminarea
mirosului stătut din vestiare, duşuri, săli de sport şi din încăperi închise în general.
Parfum uşor de pin mentolat.

BI 10 L

-

600 l

ERGOSAN PROFUMATO LIMONE
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr.
18129
035L11
Dezinfectant pe bază de săruri cuaternare de amoniu Ideal pentru eliminarea
mirosului stătut din vestiare, duşuri, săli de sport şi din încăperi închise în general.
Parfum de lămâie.

BI 10 L

-

600 l

Ambalaj

Buc./Cutie

Cant.
palet

BI 10 L

-

600 l

Cod

Descriere

ERGOSAN PROFUMATO PINO MENTOLATO

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr.
18129.
034001
Dezinfectant pe bază de săruri cuaternare de amoniu Ideal pentru eliminarea
mirosului stătut din vestiare, duşuri, săli de sport şi din încăperi închise în general.
Parfum de pin mentolat.

IGIENIZANȚI
Cod

Descriere

VIRISAN
037011 Igienizant indicat în special pentru tratamentul suprafeţelor dure din încăperi
destinate uzului sportiv şi pentru cuvele de pediluviu.
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LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CURĂŢAREA ŞI TRATAMENTUL SUPRAFEŢELOR

D E TA RT R A N T E
Cod

Descriere

PULIDETER
Detergent detartrant pe bază de acizi minerali inhibaţi, pentru curăţarea
001001
duşurilor, a chiuvetelor şi a marginilor bazinelor ceramice. Nu corodează cromul.
PULIDETER
Detergent detartrant pe bază de acizi minerali inhibaţi, pentru curăţarea
001010
duşurilor, a chiuvetelor şi a marginilor bazinelor ceramice. Nu corodează cromul.
DR 84 SUPER
Detartrant-detergent pe bază de acizi minerali inhibaţi, pentru curăţa040011
rea bazinelor la începerea sezonului şi pentru întreţinerea marginilor
bazinelor din Klinker şi gresie ceramică.
MAGO
Detartrant-detergent cu puternică acţiune anticalcar şi degresantă,
044011 pentru curăţarea pereţilor şi a marginilor din Klinker, gresie ceramică şi
"cotto" florentin. La o singură aplicare elimină simultan reziduurile de
calcar şi reziduurile de murdărie organică de pe suprafaţă.
F33 - Detartrant special pentru eliminarea depunerilor de ferosiliciu
045011
foarte rezistente. A se utiliza cu precauţie.
F45 - Detergent detartrant special indicat pentru spălarea pardoselilor
045010
din beton, "cotto" şi piatră silicioasă.
BLU FILTER CLEANER - Lichid. Produs detergent special pentru
îngrijirea şi curăţarea filtrului. Înlătură simultan atât reziduurile de calcar,
cât şi reziduurile de tip organic din filtru.
066008
Pentru rezultate maxime în ceea ce priveşte igienizarea, se recomandă să
se utilizeze BLU FILTER CLEANER şi apoi să se efectueze un tratament
ulterior cu OXICLOR 10 EVOLUTION sau OXICLEAR FILTER.
PULSAR CLEANER - Lichid
220504011 Detartrant special pentru eliminarea depunerilor din dozatoarele
automate DDS EVOLUTION şi DDS 3000
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Ambalaj

Buc./Cutie

Cant.
palet

ST 0,75 L

12

300 buc.

BI 10 L

-

400 l

BI 10 L

-

400 l

BI 10 L

-

400 l

BI 10 L

-

400 l

BI 10 L

-

400 l

BI 10 L

-

400 l

BI 10 L

-

600 l

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

CURĂŢAREA ŞI TRATAMENTUL SUPRAFEŢELOR
DETERGENŢI PENTRU SUPRAFEŢE
DURE ŞI PARDOSELI
Cod

Descriere

Ambalaj

Buc./Cutie

Cant. palet

003011

FLOOR 84
Detergent degresant parfumat.

BI 10 L

-

600 l

004011

MORNING 88 PINO MENTOLATO
Detergent dezinfectant cu parfum de pin mentolat.

BI 10 L

-

600 l

002M11

FLOOR 2000 SANITIZZANTE
Degresant universal cu acţiune de igienizare.

BI 10 L

-

600 l

003311

PULIFRESH 94/V
Detergent parfumat pentru săli de sport şi vestiare.

BI 10 L

-

600 l

005002

CRISTALL SLIP
Detergent pentru suprafeţe lăcuite

ST 1 L

20

300 buc.

005001

CRISTALL
Detergent pentru sticlă.

ST 1 L

20

300 buc.

REX
Detergent degresant pentru orice tip de suprafaţă.

BI 10 L

-

600 l

047001

DETERPOOL
Detergent pentru marginile bazinului

ST 1 L

20

300 buc.

047011

DETERPOOL
Detergent pentru marginile bazinului

BI 10 L

-

600 l

020302011

02020201

SERENA SPRAY
Detergent parfumat pentru baie.

ST 0,75 L

20

300 buc.

02020211

SERENA SPRAY
Detergent parfumat pentru baie.

BI 10 L

-

600 l

011012LT

XR 300
Detergent special pentru curăţarea şi înlăturarea reziduurilor
organice şi pentru igienizarea suprafeţelor.

BI 10 L

-

400 l

XR 301 CLORO
Detergent igienizant special pentru curăţarea şi înlăturarea
reziduurilor organice şi pentru igienizarea suprafeţelor dure cu
înaltă putere spumogenă.
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

BI 10 L

-

400 l

Ambalaj

Buc./Cutie

Cant. palet

012013

PRODUSE SPECIALE
Cod

Descriere

220608002

AS 20 Deterg. Antischiuma - lichid

ST 1 L

4 buc.

300 buc.

02020207

BRILLANTANTE INOX BRILL
Detartrant decapant pentru oţel.

ST 1 L

4 buc.

300 buc.

020202004

MASTER INOX
Detergent lichid pentru lustruit oţel

ST 1 L

4 buc.

560 l

050506002

SOLUȚIE F21
Detergent şi detartrant concentrat pentru curăţarea
electrozilor şi a sticlelor instrumentelor.

ST 1 L

4 buc.

-
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CURĂŢAREA ŞI TRATAMENTUL SUPRAFEŢELOR

PREVENIREA MUCEGAIURILOR
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Mold Stop - Produs pentru prevenirea apariţiei mucegaiului pe suprafeţele dure. Inodor
Cod
020208002

Descriere
MOLD STOP

Ambalaj

Buc.

Cant. palet

ST 1 L

4

-

GHID RAPID PENTRU TRATAMENTUL SUPRAFEŢELOR DURE:
Utilizarea detergenţilor, a dezinfectanţilor şi a antimicoticelor
ERGOSAN PROFUMATO
Dezinfectant antimicotic. Înreg. la Min. Sănătăţii

MAGO
Detartrant inhibat.

DETERPOOL
Detergent pentru marginile
bazinului

Pentru dezinfectarea
suprafeţelor dure (vestiare,
săli de sport etc.)

Pentru curăţarea aprofundată
a pereţilor piscinei.

Pentru a elimina "dunga
neagră" care se formează la
linia de apă a bazinului.

Diluat 1% în apă. Umeziţi sau
pulverizaţi pe suprafeţe.

Diluat 30% în apă, aplicat
direct pe perete.

Câteva picături pe un burete
pentru a dizolva grăsimea.

Soluţie de 1% în apă.

30-50% în funcţie de nivelul
de murdărie.

Câteva picături pe un burete.

Când este
necesar

După fiecare curăţare, zilnic.

Ori de câte ori trebuie să se
golească sau să se cureţe
pereţii şi fundul bazinului.

Săptămânal sau la nevoie.

Măsuri de
precauţie în
utilizare

Evitaţi contactul cu ochii şi cu
pielea.

Evitaţi contactul cu ochii şi cu
pielea.

Evitaţi contactul cu ochii şi cu
pielea.

La ce foloseşte

Cum se
utilizează

Doze

Atenţie: - Înainte de utilizarea oricărui produs este necesar să se trateze doar o mică porţiune a suprafeţei, pentru a-i
verifica efectul asupra acesteia.
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LEGIONELLA
SOLUŢIA BIOPHARMA

Este asociată şi cu alţi factori cum ar fi starea de
stagnare, prezenţa depunerilor şi a amibelor.
CE SIMPTOME POATE PROVOCA?
Infecţia se poate manifesta prin două imagini
clinice diferite, o formă acută nu deosebit de gravă,
cu febră (febră Pontiac), şi o formă pulmonară
cunoscut sub numele de boala legionarilor, care
este deosebit de gravă şi are rate ale mortalităţii
de 10%, care poate ajunge până la 50% în cazul
infecţiilor nosocomiale.

Legionella se reproduce la
temperaturi cuprinse între 20-60 °C

LEGIONELLA

SOLUŢIA BIOPHARMA
Legionella este o bacterie Gram-negativă aerobă care
aparţine familiei Legionellaceae. Au fost identificate
peste 50 de specii, împărţite în 71 de serogrupuri.
Cea mai periculoasă specie, de care sunt legate
aproximativ 90% dintre cazurile legioneloză, este L.
pneumophila.
UNDE SE GĂSEŞTE?
Poate fi prezentă în mediul acvatic, atât natural cât
şi artificial, cum ar fi: izvoare, râuri, lacuri, vapori şi
locuri umede, în general. Urmând traseele naturale,
ajunge în medii umane şi comunitare precum
circuite de apă menajeră, piscine, băi, circuite de
aer condiţionat umidificat, conducte, rezervoare,
fântâni şi turnuri de răcire industriale.
Se reproduce la temperaturi cuprinse între 20-60 ° C
şi rezistă până la 65 °C. Legionella preferă biofilmul,
deşi se găseşte şi sub formă liberă, plutind în apă.

CARE ESTE RISCUL DE INFECŢIE?
Infecţie este un fenomen frecvent, aproximativ 10%
din populaţie are anticorpi la cele mai frecvente
tulpini din mediul înconjurător, dar, din fericire,
declanşarea bolii rămâne un fenomen rar.
Datele epidemiologice din ultimii ani au înregistrat
o creştere bruscă a cazurilor, însă trebuie să
se precizeze că este foarte probabil ca această
creştere să se datoreze unei organizări mai bune
şi unei eficienţe mai ridicate a organismelor de
supraveghere. În ultimii cinci ani, în Italia, cazurile
înregistrate şi publicate de Istituto Superiore di
Sanità se situează în jurul unei medii de opt sute pe
an. Boala este fatală în 5-15% din cazuri.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LEGIONELLA
CINE SUNT CEIMAI PREDISPUȘI?

UNDE RISCĂM SĂ NE INFECTĂM?

Factorii de risc recunoscuţi sunt vârsta, cu o
creştere semnificativă în jurul vârstei de 60 de ani,
şi bolile cronice degenerative (diabet, bronhopatii),
dar şi apartenenţa la sexul masculin, fumatul şi
imunodeficienţa.

Cel mai mare factor de risc este reprezentat
de inhalarea de particule de apă contaminată
aerosolizată. Aşadar, instalaţiile de inhalare,
duşurile, căzile pentru hidromasaj pot fi, cu
siguranţă, un vehicul de infecţie.
În ultima vreme s-a observat o creştere semnificativă
a incidenţei infecţiei la pacienţii de stomatologie:
fenomenul a fost pus în legătură cu utilizarea de
apă cu presiune ridicată.

În scopul unei informări complete, trebuie să precizăm că formele subclinice de legioneloză au fost
identificate prin intermediul reacţiei anticorpilor specifici.

P R OD USE SPEC I FICE PENTRU
TR ATA MEN T ŞI P REV ENIRE

CIRCUITE SANITARE DE APA CALDA SI APE DRINABLE
Apa calda sanitare este cu siguranta una dintre zonele cele mai predispuse să fie recipient şi zona de
dezvoltare a Legionella colonii pneumophila.
Temperaturi cuprinse între 20 – 60 ° c, prezența punctelor de acumulare, ar fi cazanul sau ramurile de joasă
utilizare ale circuitului, dar mai presus de toate prezența unei incrustatii de calcar alternate cu depozite
organice mucilagosis, sunt locul ideal pentru dezvoltarea Legionella.
Sosirea acestor colonii prin duşul care nebulizes apa în sine expune oamenii la un risc foarte mare de
contagiune.
Filozofia de tratament Barchemicals presupune că în primul rând avem nevoie pentru a elimina zonele în care
Legionella tinde să “ascunde” şi prolifera. Din acest motiv, tratamentul barchemicals prevede, în plus faţă
de utilizarea Biocida (Biochlor sau Biozono AG +), de asemenea, utilizarea de produse pentru a preveni sau
elimina depozite anorganice şi organice.
Utilizarea sistemului de sistemul medical inteligent datorită acţiunii catalizare a reactorului în care biocide este
injectat exalta şi amplifică puterea dezinfectant de aceeaşi.
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LEGIONELLA

PRODUSE
B I OC HLOR
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 19916.
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Este o soluţie dezinfectantă concentrată
titrată în clor liber, destinată dezinfectării
pentru bacteriile Gram-pozitive şi Gramnegative, inclusiv Legionella spp. din
circuitele de apă menajeră, a turnurilor
de răcire şi instalaţiilor din industria
alimentară, din industria preparării hranei
pentru animale , din agro-zootehnie și de
pe suprafeţe.

Cod

Descriere

Utilizări principale:
■■
Dezinfectarea suprafeţelor sau a
conductelor instalaţiilor de apă
utilizate pentru producţia, distribuirea,
transportul, păstrarea şi consumul de
produse alimentare, hrană pentru
animale şi băuturi, pentru controlul
contaminării cu bacterii Gram-pozitive
şi Gram-negative, inclusiv Legionella
spp.
■■
Acoperirea cu clor a circuitelor de apă
caldă menajeră şi a circuitelor din
turnurile de răcire.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

860202015

BIOCHLOR (*)

ST 1 L

20

300 buc.

860202017

BIOCHLOR (*)

BI 10 L

-

400 l

(*) Înreg. la Min. Săn. 19916

B P -B I OALPHA
Este un produs bio de condiţionare pentru
instalaţiile de apă, creat pentru a satisface
şi a rezolva diversele probleme legate de
utilizarea zilnică a instalaţiilor hidraulice;
pentru că prezenţa biofilmului în zonele
de acumulare, recirculare şi conducte,
reducerea eficienţei energetice, pericolul
de contaminare biologică reprezintă doar
câteva dintre problemele asociate cu
gestionarea unei instalaţii.

Cod
860202110

Descriere
BP-BIOALPHA

BioPharma a dezvoltat acest produs
pentru două linii de tratament:
■■
Tratamente continue ale apei, pentru
a ţine sub control depunerea de
materiale anorganice în circuite.
■■
Tratamente de şoc, care au scopul de
a elimina depunerile ecologice care
formează biofilm.
BP-BIOALPHA se caracterizează prin faptul
că nu este coroziv şi conţine substanţe
active incluse în condiţiile GRAS (Generally
Recognised As Safety - recunoscute în
general ca fiind sigure) de către FDA din
SUA.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l
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LEGIONELLA

BP -BI ODU E
Este un bioxidant pe bază de peroxizi,
gata pentru utilizare, cu cedare modulată;
utilizarea unor substanţe noi de stabilizare,
din motive de reglementare şi economice,
a dus la formularea unei soluţii lichide de
peroxizi stabilizaţi în absenţa metalelor
grele. Potenţialul bioxidant gata de utilizare
este obţinut exclusiv dintr-o combinaţie
de peroxizi şi substanţe organice naturale.
BP-BIODUE poate fi utilizat singur sau

Cod
860202118

Descriere
BP-BIODUE

în combinaţie cu alte produse din linia
Biopharma:
Singur, este adecvat pentru igienizarea
continuă a circuitelor de apă, pentru
utilizarea în industria alimentară.
În combinaţie cu BP-BIOALPHA, oferă o
acţiune combinată pentru peroxidarea
biofilmului care se acumulează în
instalaţiile de apă.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

BP -BI OGLAY D
Este un produs bio de condiţionare,
igienizant, formulat în mod special pentru
înlăturarea biofilmului din circuitele şi
instalaţiile de distribuire a apei menajere.
Proiectarea BP-BIOGLAYD se inspiră
mai ales din factorul de risc reprezentat
de prezenţa biofilmului în acumulări,
recirculare, ţevi şi dispozitive de distribuire,
care determină riscul de contaminare
microbiologică a dispozitivelor.

Cod
860202134

82

Descriere
BP-BIOGLAYD

În ceea ce priveşte fracţia anorganică a
biofilmului (calcar, depuneri metalice),
aceasta este îndepărtată datorită efectului
acizilor de fructe din formulă (acid
glicolic), care au o afinitate chimică mărită
pentru ionii alcalino-pământoşi (calciu,
magneziu) şi, în general, pentru metalele
care se găsesc frecvent în biofilm (fier,
mangan).

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LEGIONELLA

B I OZO NO

Ag+

DL

NEW !

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian

Bioxidant pe bază de oxigen activ și
ioni Ag+ pentru a controla Legionella
Pneumophila și proliferările bacteriene în
circuitele de apă menajeră, în circuitele
turnurilor de răcire și în circuitele închise,
supuse poluării bacteriene.
Non-spumogen.
Proprietăți

Cod
220643006

Descriere
BIOZONO Ag+ DL

B I OZO NO

Ag+

Preparat special care, datorită acțiunii
sinergice a oxigenului activ și argintului,
exercită o puternică acțiune igienizantă
în circuitele de apă menajeră, circuitele
turnurilor de răcire și, în general,
în instalațiile în care este prezentă
contaminarea cu Legionella Pneumophila
și alte bacterii prezente în mod normal în
formă de biofilm.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

DL

NEW !

P

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian

Bioxidant pe bază de oxigen activ și
ioni Ag+ pentru a controla Legionella
Pneumophila și proliferările bacteriene în
circuitele de apă menajeră și în circuitele
închise, supuse poluării bacteriene.
Datorită prezenței agenților detartranți,
previne formarea depozitelor de calcar și
exercită o puternică acțiune anticorozivă.
Non-spumogen.

Cod
220645006

Descriere
BIOZONO Ag+ DL P

Proprietăți
Preparat special care, datorită acțiunii
sinergice a oxigenului activ și argintului,
exercită o puternică acțiune igienizantă în
circuitele de apă menajeră și, în general,
în instalațiile în care este prezentă
contaminarea cu Legionella Pneumophila
și alte bacterii prezente în mod normal în
formă de biofilm.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l
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LEGIONELLA
BP -BI OSHIELD
Reprezintă inovaţia în domeniul protecţiei
conductelor de apă menajeră şi se
caracterizează prin eficienţa sa în condiţii
de agresivitate şi de potenţial oxidativ al
apelor care circulă prin conducte.
În comparaţie cu formulele utilizate în mod
obişnuit, BP-BIOSHIELD, datorită acţiunii
speciale a taninilor naturali pe care îi
conţine, amplifică cinetica depunerilor de
material inert şi total netoxic, în prezenţa

Cod
860202160

Descriere
BP-BIOSHIELD

unor valori redox ridicate ale apei.
Caracteristicile amfoterice ale soluţiei,
garantate de formula bifazică, care include
atât silicaţi cu caracter nucleofil, cât şi
extracte de tanin cu caracter electrofil,
permit să se prevină coroziunea provocată
de modificările redoximetrice ale apei.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

BP -BI OBASE
Este un detartrant și exfoliant pentru
suprafețe umede. În spațiile poroase ale
structurilor și podelelor în care pătrunde
apa, din cauza alternării repetate a
temperaturilor și nivelurilor de umiditate
extreme
(cicluri
cald-rece/cicluri
umed-uscat), are loc în cele din urmă
cristalizarea sărurilor solubile. În acest
context, depunerile de săruri minerale
devin un semn evident al fenomenului
de biodeteriorare care, în majoritatea
cazurilor, are un caracter ireversibil cu
dezvoltarea de biofilm patogen. Utilizarea
de preparate concepute specific pentru
controlul și îndepărtarea subflorescențelor
și formațiunilor saline ține sub control
degradarea și elimină riscul de biofilm, cu
o avantajoasă acțiune de preigineizare și
recondiționare a suprafețelor umede.
În cadrul soluțiilor pentru această
problemă, BIOBASE este caracterizată
de periculozitatea redusă în utilizare și
de compatibilitatea ecologică față de
alte produse formulate cu acizi minerali
(clorhidric, fosforic) sau acid sulfamic.
BIOBASE nu conține surfactanți și
datorează întreaga sa capacitate de
îndepărtare a fracțiunii anorganice a
biofilmului bine cunoscutelor caracteristici
exfoliante ale acidului glicolic.
BIOBASE este indicat pentru îndepărtarea

Cod
860202140
84

Descriere
BP-BIOBASE

depunerilor (SCALE REMOVING) de pe
suprafețele dure aflate în medii umede
(bazine termale, căzi de hidromasaj,
bazine de înot, marginile bazinelor, dușuri,
vestiare).
Eficacitatea acțiunii este determinată
exclusiv predispoziției naturale pe care
acizii din fructe (AHA) o au de a îndepărta
carbonații din sărurile de calciu, magneziu
și fier cu eliberare imediată și masivă de
dioxid de carbon, care este o dovadă
vizuală a eficacității acestora.
Sărurile de calciu, magneziu și fier care se
formează prin reacția cu acizii din fructe
sunt complet solubile în apă.
BIOBASE nu conține surfactanți și este
complet biodegradabil; datorează întreaga
sa capacitate de îndepărtare a fracțiunii
organice a biofilmului (proteine, lipide)
bine cunoscutelor caracteristici exfoliante
ale acidului glicolic.
Absența detergenților din formulare,
pe lângă alte avantaje evidente de
compatibilitate
ambientală
și
de
operativitate a clătirii, elimină fenomenele
de re-opacizare tipice ale detartrantelor
cu activitate surfactantă, provocate de
depunerea de săpunuri insolubile de
calciu și magneziu pe suprafețe.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LEGIONELLA

SISTEME DE DOZARE
SM A RT

MEDICAL

SYSTEM

Prevenire continuă
Integrează programul de prevenire și control pentru legioneloză. Sisteme de dozare continuă realizate conform
DECRETULUI MIN. SĂN. 7 februarie 2012. Dispozitivele sunt furnizate prin contracte de închiriere și asistență.

SMART MEDICAL SYSTEM
Aparatură specială pentru dozarea proporțională a
agenților dezinfectanți, cum ar fi BIOZONO Ag+ sau
BIOCHLOR.
Datorită prezenței BIOVITRUM Ag+ și acțiunii sale
catalitice, amplifică acțiunea dezinfectantă a substanței
active. Simplu de instalat și ușor de utilizat.

Cod
280202006

P OMPĂ

Descriere
SMART SYSTEM MEDICAL pentru microdozarea biocizilor anti-legionella

PER ISTALTICĂ

ENG

CH RONO

Pompă cu temporizator programabil lunar
sau zilnic pentru dozarea produselor
biocide (Biozono Ag+ DL, Biozono Ag+
DL P, Biosan DL, Biochlor).

Cod
061216074

Descriere
Pompă peristaltică ENG-CHRONO

l/oră

Bar

5.4

1
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LEGIONELLA
T UR N U RI

DE

RĂCIRE

Turnurile de răcire care se află pe acoperişurile unor întreprinderi industriale mari şi ale unor centre comerciale
mari dispersează în aer microparticule de apă, care conţin adesea cantităţi mari de bacterii şi, în special, bacterii
Legionella. Această poluare, difuzată dintr-o poziţie ridicată, poate fi dispersată până la sute de metri sau chiar
kilometri faţă de punctul de origine, punând în pericol sănătatea persoanelor care locuiesc în acele zone.
Prin urmare, este necesar să se introducă produse care să poată preveni fenomenele de cădere bacteriană şi
depunerile pe suprafeţele de schimb, care reduc randamentul termic şi favorizează aderarea unui biofilm gros pe
pereţi.
Prin urmare, produsele utilizate trebuie să fie eficiente împotriva bacteriilor, algelor şi depunerilor, dar, în acelaşi
timp, trebuie să fie inofensive pentru om şi să nu fie corozive pentru materialele din care sunt construite turnurile
de răcire.

PRODUSE
BIOC HLOR
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 19916.
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Este o soluţie dezinfectantă concentrată
titrată în clor liber, destinată dezinfectării
pentru bacteriile Gram-pozitive şi Gramnegative, inclusiv Legionella spp. din
circuitele de apă menajeră, a turnurilor
de răcire şi instalaţiilor din industria
alimentară, din industria preparării hranei
pentru animale , din agro-zootehnie și de
pe suprafeţe.

Cod

Descriere

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

860202015

BIOCHLOR (*)

ST 1 L

20

300 buc.

860202017

BIOCHLOR (*)

BI 10 L

-

400 l

(*) Înreg. la Min. Săn. 19916
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Utilizări principale:
■■
Dezinfectarea suprafeţelor sau a
conductelor instalaţiilor de apă
utilizate pentru producţia, distribuirea,
transportul, păstrarea şi consumul de
produse alimentare, hrană pentru
animale şi băuturi, pentru controlul
contaminării cu bacterii Gram-pozitive
şi Gram-negative, inclusiv Legionella
spp.
■■
Acoperirea cu clor a circuitelor de apă
caldă menajeră şi a circuitelor din
turnurile de răcire.
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LEGIONELLA
B I OZO NO

Ag+

DL

NEW !

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian

Bioxidant pe bază de oxigen activ și
ioni Ag+ pentru a controla Legionella
Pneumophila și proliferările bacteriene în
circuitele de apă menajeră, în circuitele
turnurilor de răcire și în circuitele închise,
supuse poluării bacteriene.
Non-spumogen.
Proprietăți

Cod
220643006

Descriere
BIOZONO Ag+ DL

B I OSA N

220614030

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l

DL

Produs bio de condiționare pe bază de
săruri de amoniu cuaternare polimerice cu
puternic efect igienizant pentru tratarea
apei din circuitele de apă menajeră și
turnurile de răcire și pentru tratarea
circuitelor
închise,
supuse
poluării
bacteriene și contaminării cu Legionella
Pneumophila. Previne fenomenele
de coroziune cauzate de biofilm.
Previne şi controlează proliferarea
algelor. Non-spumogen.

Cod

Preparat special care, datorită acțiunii
sinergice a oxigenului activ și argintului,
exercită o puternică acțiune igienizantă
în circuitele de apă menajeră, circuitele
turnurilor de răcire și, în general,
în instalațiile în care este prezentă
contaminarea cu Legionella Pneumophila
și alte bacterii prezente în mod normal în
formă de biofilm.

Descriere
BIOSAN DL

NEW !
Proprietăți
BIOSAN DL este un agent cu puternic efect
algicid și igienizant, care păstrează sub
control încărcarea bacteriană și cu alge.
Previne și combate în special proliferarea
Legionella Pneumophila în instalații.
Previne fenomenele de coroziune cauzate
de biofilm.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

400 l
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LEGIONELLA
TRATAREA APEI TERMICE BARCHEMICALS
BIOPHARMA
SOLUŢIE
APE TERMALE
Fiecare apă termală este unică şi necesită tratamente specifice pentru dezinfectare, care să îi respecte în totalitate
caracteristicile biochimice care fac apa respectivă o apă unică şi cu caracteristici de vindecare unice.
BARCHEMICALS BIOPHARMA a pus la punct câteva produse care corespund pe deplin acestor cerinţe.

PRODUSE
BP -BI OU N O
Este un preparat care conţine hidroxid
stabilizat.
BP-BIOUNO este realizat special pentru
tratarea apelor termale, deoarece nu
produce modificări ale proprietăţilor
benefice ale acestora şi nu conţine derivaţi
de halogen cum ar fi clorul, bromul etc.
BP-BIOUNO este indicat, de asemenea,
pentru a preveni contaminarea cu
Legionella spp. în circuitele de apă
menajeră.
BP-BIOUNO conţine substanțe active
şi agenţi de stabilizare incluşi în Anexa
provizorie nr. unu din Directiva privind
produsele biocide care se folosesc în ape.
Acţiunea antibacteriană a BP-BIOUNO
se datorează eliberării de oxigen în stare

Cod
860202166

Descriere
BP-BIOUNO

născândă, atunci când este diluat în apă
caldă; eliberarea de oxigen interferează
cu grupările sulfhidrice şi cu punţile
disulfidice care formează membrana
bacteriană, provocând liza.
Acţiunea BP-BIOUNO este completată de
interferenţa asupra lanţului respirator al
procariotelor, datorită oxidării locusurilor
de legare la sulf.
În bazinele termale, utilizarea BP-BIOUNO
este sinergizată prin utilizarea produsului
BP-BIOTRE care, datorită potenţialului său
redox ridicat, oxidează complet materia
organică prezentă în bazine, care ar putea
slăbi efectul BP-BIOUNO.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

B P -B I OERG IC
Este un algicid cu concentraţie foarte
mare, non-spumogen, cu spectru larg de
acţiune, indicat în special pentru turnurile
de răcire şi piscinele termale.
BP-BIOERGIC are o acţiune puternică
împotriva algelor, fără a crea fenomene de
rezistenţă dobândită.
Datorită acţiunii sale microfloculante,

Cod
860202162
88

Descriere
BP-BIOERGIC

favorizează eliminarea poluanţilor organici
responsabili de proliferarea algelor şi a
bacteriilor, menţinând în acelaşi timp apa
perfect limpede.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

LEGIONELLA
B P -B I OTRE
Este un preparat superoxidant într-o
soluţie de monopersulfat de potasiu
purificată.
BP-BIOTRE este realizat special pentru
tratarea apelor termale, deoarece nu
produce modificări ale proprietăţilor
benefice ale acestora şi nu conţine derivaţi
de halogen cum ar fi clor, brom etc.
BP-BIOTRE conţine principii active incluse
în Anexa provizorie nr. unu din Directiva
privind produsele biocide care se folosesc
în apele de scăldat.
BP-BIOTRE
prezintă
valori
redox
superioare faţă de celelalte preparate pe
bază de oxigen şi halogeni, la aceeaşi
concentraţie,
BP-BIOTRE realizează, la concentraţiile de

Cod
860202170

Descriere
BP-BIOTRE

utilizare, un potenţial redox mai mare de
900 mV, asigurând oxidarea completă a
substanţelor organice prezente în bazinul
termal.
Eliminarea
derivaţilor
organici
în
tratamentul de şoc cu BP-BIOTRE
determină sterilizarea bazinului, permiţând
o manifestare optimă a proprietăţilor
antibacteriene ale celorlalţi derivaţi
ai oxigenului care pot fi utilizaţi în apele
termale.
Tratarea bazinelor termale cu BPBIOTRE nu generează subproduse care
să compromită tolerabilitatea pentru
utilizatori şi/sau să cauzeze efecte
negative asupra mediului.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

BI 10 L

-

600 l

B I OC HLOR
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății italian nr. 19916.
În curs de înregistrare BPR (biocizi)

Este o soluţie dezinfectantă concentrată
titrată în clor liber, destinată dezinfectării
pentru bacteriile Gram-pozitive şi Gramnegative, inclusiv Legionella spp. din
circuitele de apă menajeră, a turnurilor
de răcire şi instalaţiilor din industria
alimentară, din industria preparării hranei
pentru animale , din agro-zootehnie și de
pe suprafeţe.

Cod

Descriere

Utilizări principale:
■■
Dezinfectarea suprafeţelor sau a
conductelor instalaţiilor de apă
utilizate pentru producţia, distribuirea,
transportul, păstrarea şi consumul de
produse alimentare, hrană pentru
animale şi băuturi, pentru controlul
contaminării cu bacterii Gram-pozitive
şi Gram-negative, inclusiv Legionella
spp.
■■
Acoperirea cu clor a circuitelor de apă
caldă menajeră şi a circuitelor din
turnurile de răcire.

Ambalaj

Buc. /Cutie

Cant. palet

860202015

BIOCHLOR (*)

ST 1 L

20

300 buc.

860202017

BIOCHLOR (*)

BI 10 L

-

400 l

(*) Înreg. la Min. Săn. 19916
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MĂSURARE

MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI CONTROL

MĂSURAREA

MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI CONTROL
În scopul de a controla parametrii chimico-fizice ai
apei din bazin, sunt disponibile mai multe kituri de
testare şi fotometre.
Controlul parametrilor este esenţial pentru a
monitoriza calitatea apei şi a optimiza doza de
produse chimice.

Valoarea recomandată de clor liber în
piscină trebuie să fie, în mod normal,
de 1 ppm.

Valoarea ideală a pH-ului trebuie să fie
întotdeauna cuprinsă între 7,0 şi 7,4.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

MĂSURARE ŞI ANALIZĂ
M U LT I T E S T R X 2 0 0 1 P L U S
Valijoară. Kit electronic pentru
controlul următorilor parametri:
- Clor liber
- Clor legat
- Clor total
- pH
- Temperatură
- Potenţial Redox
Compus dintr-un monobloc compact care cuprinde:
- Colorimetru
- pH metru
- Redox metru
- Termometru electronic cu sondă
Valijoara se vinde prevăzută cu:

2001
- Reactiv DPD1 A-Barchemicals
- Reactiv DPD 3-Barchemicals
- Reactiv START-Barchemicals
- Sondă temperatură
- Sondă pH
- Cablu ecranat DLC/BNC
de m. 1
- Soluţie-tampon pH 7 şi pH 9
- Soluţie-tampon Redox
- Pahar Berzelius
- Eprubetă de sticlă Multitest
- Kit nitraţi
- Kit amoniac
- Minikit acid cianuric
- Manual în italiană

- Instrument de citire Multitest Rx

Cod
078019

Descriere
MULTITEST RX 2001 PLUS
VALIJOARĂ COMPLETĂ

PIESE DE SCHIMB PENTRU MULTITEST RX 2001 PLUS
Cod

92

Descriere

AMBALAJ

U.M.

078001

REZERVĂ DPD 1A-Barchemicals

1 BUC.

BUC.

078003

REZERVĂ DPD 3-Barchemicals

1 BUC.

BUC.

078007

REZERVĂ START-Barchemicals

1 BUC.

BUC.

078022

REZERVĂ CLORO MENO-Barchemicals

1 BUC.

BUC.

260204080

SOLUŢIE-TAMPON pH 4 ST 90 ml

1 BUC.

BUC.

260204056

SOLUŢIE-TAMPON pH 7 ST 90 ml

1 BUC.

BUC.

260204058

SOLUŢIE-TAMPON pH 9 ST 90 ml

1 BUC.

BUC.

260204060

- SOLUŢIE-TAMPON Redox

1 BUC.

BUC.

050506002

SOLUŢIE-TAMPON F21 - ST 1 ml

4 BUC.

BUC.

260299076

ELECTROD pH - STICLĂ - DLG/BNC

1 BUC.

BUC.

260299080

ELECTROD Rx - STICLĂ - DLG/BNC

1 BUC.

BUC.

050308002

CABLU ECRANAT DLG/BNC - 1 M

1 BUC.

BUC.

050308001

CABLU ECRANAT DLG/BNC - 2 M

1 BUC.

BUC.

050308010

CABLU ECRANAT DLG/BNC - 5 M

1 BUC.

BUC.

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

MĂSURARE ŞI ANALIZĂ
TESTER SERIES
Tester electronic impermeabil pentru piscine

MULTITEST PRIME LAB PL 1.0
Kit electronic pentru controlul următorilor parametri ai apei:
- Clor liber (* 0 – 8 ppm) - Clor combinat
- Clor total
- pH (* 6,4 – 8,4)
- Acid cianuric (* 2 – 160 ppm) * - interval de măsurare
Valijoara se vinde prevăzută cu:
- 50 pastile DPD1 pentru fotometru;
- 50 pastile DPD3 pentru fotometru;
- 50 pastile Phenol Red pentru fotometru;
- 50 pastile de acid cianuric pentru fotometru; - Pahar
Berzelius;
- 3 buc. eprubete pentru eşantion din sticlă;
- 1 buc. baghetă pentru sfărâmarea pastilelor;
- 1 buc. Kit pentru măsurarea amoniacului;

Cod
050220006

Descriere
MULTITEST PL 1.0
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MĂSURARE ŞI ANALIZĂ

FOTOMETRU
POOL LAB 1.0
Te s t e r electro nic impe r m e a bi l pe n t r u pisc in e

Noul PoolLab® 1.0 este un fotometru
cu lungime de undă simplă pentru
analize
profesionale
ale
apei
din piscinele private și căzile de
hidormasaj.
O cuvetă integrată dar înlocuibilă
permite o eșantionare rapidă a apei
ce trebuie analizată scufundând
pur și simplu fotometrul etanș IP67
PoolLab®.
Il PoolLab® cu cele 6 taste ale sale
este proiectat pentru a permite
accesul imediat la parametrii instalați
și anume: pH, clor (liber/combinat/
total), alcalinitate (capacitate acidă),
acid cianuric (stabilizant). oxigen
activ (MPS), brom, dioxid de clor,
ozon și peroxid de hidrogen.
Datorită
tehnologiei
wireless
Bluetooth 4.0, PoolLab® poate fi
conectat cu ușurință la software-ul

și aplicația furnizate gratuit pentru
gestiunea rezultatelor analizelor.
Odată ce rezultatele analizelor sunt
sincronizate, software-ul și app-ul
furnizează recomandări de dozare a
produselor pentru tratamentul chimic
bazate pe parametrii individuali
introduși. Utilizatorul poate să listeze
rapoartele rezultatelor obținute,
să efectueze indecși de calcul, de
exemplu LSI, și multe altele.
PARAMETRI
- Clor (liber/combinat/total) - interval
0.00 - 6.00 mg/l (ppm)
- Alcalinitate (capacitate acidă) interval 0 - 300 mg/l (ppm) CaCO3
- Acido cianuric (stabilizant) interval 0 - 160 mg/l (ppm) - oxigen
activ (MPS) - interval 0.0 - 30.0 mg/l
(ppm)*

Cod
050219004

Descriere
FOTOMETRU POOL LAB 1.0

TESTER SERIES
Te s te r electro nic impe r m e a bi l pe n t r u pisc in e

TESTER cu microprocesoare, impermeabil.
Disponibil în versiunile pentru săruri (TDS), pH şi clor.
Aparat cu vizualizare automată pe afişaj LCD.
Impermeabilitate IP-57 standard.

Cod

94

Descriere

0123156052

TESTER ELECTRONIC SĂRURI (TDS)

0123156053

TESTER ELECTRONIC pH

0123056088

TESTER ELECTRONIC CLOR

- Brom - interval 0.0 - 13.5 mg/l
(ppm)**
- Dioxid de clor - interval 0.0 - 11.4
mg/l (ppm)**
- Ozon - interval 0.0 - 4.0 mg/l
(ppm)**
- Peroxid de hidrogeno - interval
0.0 - 2.9 mg/l (ppm)*

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

MĂSURARE ŞI ANALIZĂ
Cod

Descriere

075002

POOL TESTER CU PASTILE CLOR/pH

076020

PASTILE DE REZERVĂ DPD1- RAPID- 500 BUC. PENTRU POOL TESTER

076023

PASTILE DE REZERVĂ DPD3- RAPID- 500 BUC. PENTRU POOL TESTER

076027

PASTILE DE REZERVĂ RED pH- RAPID- 500 BUC. PENTRU POOL TESTER

076021

PASTILE DE REZERVĂ DPD 1 - pentru fotometru - Ambalaj de 500 buc.

076022

PASTILE DE REZERVĂ DPD 3 - pentru fotometru - Ambalaj de 500 buc.

0760026

PASTILE DE REZERVĂ PHENOL RED - pentru fotometru-Ambalaj de 500 buc.

076030

REZERVE BLISTER PACK DPD4 OSSIGENO+pH (30+30 tablete)

0123056073

TEST KIT CLOR / pH PICĂTURI

0123056072

REZERVĂ PICĂTURI OTO + RED PHENOL

079001

REZERVĂ OTO PICĂTURI

079002

REZERVĂ RED PICĂTURI 15 cc

0123056076

TEST KIT CU PASTILE pH/OXIGEN

0123056084

TEST KIT CU PASTILE pH/BROM/CLOR

Cod

Descriere

050402006

MINIKIT ACID CIANURIC

050502004

PASTILE DE REZERVĂ ACID CIANURIC BUC. 250

05040200

KIT FIER - BARCHEMICALS

05040201

KIT CLORURI - BARCHEMICALS

05040202

KIT ALCALINITATE TOTALĂ- BARCHEMICALS

05040210

KIT ALCALINITATE CAZANE - BARCHEMICALS

05040212

KIT DURITATE CAZANE - BARCHEMICALS

05040204

KIT DURITATE - BARCHEMICALS

05040206

KIT AMONIAC - BARCHEMICALS

05040207

KIT SILICE - BARCHEMICALS

05040215

KIT NITRAŢI - BARCHEMICALS

05040214

KIT NITRIŢI - BARCHEMICALS

05040213

KIT FOSFAŢI 1-20 P - BARCHEMICALS

050402008

TEST PHMB (BIGUANIDE, pH, ALCALINITATE)

05040211

KIT CROMAŢI - BARCHEMICALS

05040203

KIT SULFIŢI - BARCHEMICALS

05040216

KIT pH CAZANE 1-11-BARCHEMICALS

Cod

Descriere

440402646

QUANTOFIX - BANDELETE INDICAT. PEROXIZI 100 PPM AMBALAJ 100

440402035

QUANTOFIX- BANDELETE INDICAT. PEROXIZI 25 PPM AMBALAJ 100

080030

KIT BIOOXI (KIT CLOR FAS-DPD/MONOPERSULFAT)
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GHID RAPID DE ÎNTREŢINERE PENTRU
P I S C I N E P R I VAT E
Valori ideale:
■■

pH: 7.0-7.4

■■

Clor liber activ: 1,2 -1,5 p.p.m. (mg/l)

■■

Clor combinat sau legat: max 0.4 p.p.m. (mg/l)

OPERAŢII COMUNE LA ÎNCEPEREA SEZONULUI
a) Tratamente chimice iniţiale
1.

Golirea completă a bazinului.

2.

Curăţarea minuţioasă a pereţilor şi a fundului
piscinei, folosind produse speciale: MAGO

3.

Curăţarea dungii negre formate pe marginea
bazinului, în zona liniei de apă, datorită acţiunii
grăsimilor de pe suprafaţa apei şi din apă
(DETERPOOL).

4.

Tratament de şoc iniţial ALGICID, care trebuie
să fie efectuat pe pereţii bazinului, prin utilizarea
unui algicid cu acţiune puternic biocidă (EXPOSAN
RB1). Scopul acestei operaţii este distrugerea
“rădăcinilor” algelor de pe pereţii piscinei.

5.

Umpleţi bazinul CU APĂ POTABILĂ.

6.

Corectaţi pH-ul aducându-l la valori optime 7,0-7,4.

7.

Tratament de şoc iniţial pentru apa proaspătă: în
acest mod se aduce valoarea clorului liber activ la
un nivel care permite dezinfecţia sigură a întregii
ape din piscină, inclusiv circuitul de distribuire.
Tratamentul trebuie să fie efectuat cu produse
concepute special, cu formulă specială (OXICLOR
10 EVOLUTION şi EXPOSAN RB1).

b) Întreţinerea instalaţiei de filtrare
Controlul filtrelor:
FILTRE CU NISIP CUARŢOS / BIOVITRUM / VETROSFERA:
după ce le-aţi deschis, controlaţi nivelul şi starea de
curăţenie a nisipului. În cazul în care nisipul cuarţos este
murdar, trebuie să procedaţi în 2 moduri diferite:
1.

În cazul în care murdăria este redusă, puteţi efectua
o spălare completă a acesteia cu un produs special
conceput în acest scop (BLUE FILTER CLEANER).

2.

Dacă filtrul este foarte murdar, trebuie să se elimine
tot nisipul şi să fie înlocuit cu nisip proaspăt sau
cu un alt mijloc de filtrare mai adecvat, cum ar fi
Vetrosfera sau BioVitrum Ag.
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Verificaţi, de asemenea, dacă interiorul filtrului este în
stare bună, fără prezenţa depunerilor feruginoase care pot
locuri periculoase în care se pot înmulţi microorganismele.
FILTRELE CU DIATOMEE: verificaţi starea de curăţenie şi
integritatea aparatului de filtrare, dacă este necesar spălaţi
"ciorapii" şi împrospătaţi diatomeele.
c) Bazinul este gata...
1.

Stabilizarea parametrilor la valorile ideale pentru
a permite apei să corespundă cerinţelor pentru a
asigura o bună eficienţă împotriva bacteriilor şi a fi
clară şi limpede.

2.

După pornirea piscinei, menţineţi valorile optime
ale clorului şi ale pH-ului prin utilizarea de produse
pe bază de clor (BICLOR 63 - TRICLOR 90 - HTH) şi
a corectorilor de pH tamponaţi şi formulaţi (EXPO
pH- NEW BLU tamponat).

3.

Verificaţi parametrii prin sisteme adecvate, optice
sau fotometrice, de tip colorimetric, cum ar fi
de ex. POOL TESTER, MULTITEST COOL POOL
TESTER sau MULTITEST RX 2001

4.

Algicide: doze săptămânale
(EXPOSAN RB1, EXPOSAN C91).

5.

Alternaţi molecule diferite de algicide, pentru
a evita fenomenele de rezistenţă dobândită
(EXPOSAN C91, alternat cu EXPOSAN RB1).

de

întreţinere

În caz de probleme în ceea ce priveşte aspectul apei în
timpul verii, consultaţi Recomandări practice.
d) Dezinfectarea suprafeţelor dure
Pentru a dezinfecta suprafeţele dure din jurul bazinului,
pe care se umblă desculţ, se recomandă să se utilizeze
produse dezinfectante pe bază de săruri policuaternare de
amoniu (ERGOSAN PARFUMAT).

LINIA PROFESIONALĂ PRODUSE CHIMICE

OPERAŢIILE DE ÎNCHIDERE A PISCINEI

5.

Introduceţi şi un algicid cu o puternică acţiune
biocidă (EXPOSAN RB1 sau EXPOSAN C91) pentru
a preveni formarea algelor.
Doză = 0,5 l
la fiecare 10 mc de apă.

6.

Lăsaţi în funcţiune piscina 2 ore.

7.

Acum opriţi pompele de recirculare şi închideţi
toate supapele, întâi pe cele ale pompelor şi după
aceea ale filtrelor. Deşurubaţi şi scoateţi capacul
superior al filtrelor, deschideţi capacul din partea
de jos a filtrelor, astfel încât apa din acestea să fie
evacuată. Această operaţie este necesară pentru
a evita formarea pungilor bacteriene în interstiţiile
din nisipul cuarţos în timpul opririi pe perioada de
iarnă.

8.

Demontaţi pompele de recirculare din circuit, goliţile şi depozitaţi-le după o curăţare minuţioasă.

9.

Reduceţi nivelul apei din bazin ca să fie sub
skimmere.

La terminarea sezonului, efectuaţi închiderea piscinei
procedând astfel:
1.

Piscina trebuie să rămână în funcţiune, nu opriţi
pompele de recirculare, nu închide supapele care
reglează intrarea şi eliminarea apei din bazin.

2.

Puneţi supapa selectoare situată în apropierea
filtrului în poziţia "Recirculare". Această operaţiune
are rolul de a accelera eficacitatea tratamentelor
pe care le veţi efectua.

3.

Verificaţi ca starea calitativă a apei să fie bună,
apa să fie limpede şi optimă din punct de vedere
bacteriologic. Dacă nu este, efectuaţi dezinfecţia cu
OXICLOR 10 EVOLUTION şi cu produsele indicate
mai sus.

4.

Când apa este igienizată, treceţi la introducerea
unui produs pentru iernare (WINTER P), necesar
pentru a menţine carbonaţii în soluţie. În acest
mod se evită depunerea şi stratificarea calcarului
pe pereţii bazinului, cu formarea consecutivă a
unui strat de calcar care este greu de îndepărtat
la redeschiderea piscinei. În plus, stratul de calcar
este un suport ideal pentru formarea algelor. Doză
= 1 l la fiecare 10 mc de apă.

10. Dacă există, puneţi prelata de acoperire pentru

iarnă sau închideţi copertina flotantă.
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GHID RAPID DE RECOMANDĂRI PRACTICE
PROBLEMĂ

CAUZĂ

ACȚIUNE

Apă opacă

Se datorează de obicei unui pH prea
ridicat sau unei acumulări de substanţe
coloidale.

Aduceţi pH-ul la valoarea 7,2 (EXPO pH
NEW BLU) şi verificaţi eficienţa filtrării.
Efectuaţi un breakpoint cu OXICLOR 10
EVOLUTION.

Apă verde, dar transparentă,
şi pereţi pătaţi cu maro

Se datorează fierului din soluţie şi
manganului

Aduceţi valoarea pH-ului între 7,6 - 7,8,
adăugaţi CONTROL METAL RX şi filtraţi
timp de câteva zile fără a reduce pH-ul.

Apă verde şi opacă

Se datorează unui atac al algelor.

Aduceţi pH-ul la valoarea 7,2. Efectuaţi
o hiperclorinare cu OXICLOR 10
EVOLUTION şi o dozare manuală cu
EXPOSAN C91.

pH ridicat

Se datorează unei acumulări de
substanţe bazice.

Readuceţi pH-ul la valoarea 7,2 cu EXPO
pH NEW BLU

pH scăzut

Se datorează unei acumulări de
substanţe acide.

Readuceţi pH-ul la valoarea 7,2 cu EXPO
pH PLUS

Apă care miroase a clor

Se datorează unui exces de clor legat.

Efectuaţi o hiperclorinare cu OXICLOR 10
EVOLUTION.

Alge pe fundul şi pe pereţii
piscinei

Cauzele posibile sunt: Cantitate mică de
algicid, clorinare redusă sau circulaţie
redusă a apei

Aduceţi pH-ul la valoarea 7,2. Efectuaţi
o hiperclorinare cu OXICLOR 10
EVOLUTION şi, în acelaşi timp, adăugaţi
o doză iniţială de EXPOSAN RB1.
Pe cât posibil, periaţi pereţii.
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CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE
Conform art. 1469 bis c.c., părțile, după discuții și tratative extinse, declară că reglementează prezentul raport, la fel ca orice raport
precedent, conform următoarelor modalități și condiții, care se vor aplica la fel pentru fiecare furnitură și/sau raport comercial care
va avea loc între părți în viitor.
1. COMENZILE - INSOLVENȚA CUMPĂRĂTORULUI – 1.1.) Comanda cumpărătorului are valoare de propunere de achiziție irevocabilă
și nu este obligatorie pentru vânzător, care își rezervă dreptul de a o accepta în scris direct sau prin reprezentant legal. Contractul
de vânzare se consideră încheiat doar la primirea de către cumpărător a confirmării comenzii din partea reprezentantului legal
al vânzătorului. 1.2.) Prin acceptarea comenzii de către vânzător, contractul se consideră încheiat și, în caz de neridicare a mărfii,
se consideră că, din acel moment, cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile și va trebui să plătească 50% din factură cu titlu de
penalizări, cu excepția pagubelor mai mari suferite. Contractul se va considera încheiat și în caz de acceptare parțială a comenzii,
pentru care neridicarea va da vânzătorului dreptul la despăgubirile din alineatul anterior, care se va calcula la suma cea mai mică
de pe factură. 1.3.) Orice acord special referitor la furnitura care face obiectul acestei comenzi şi la termenii de livrare, chiar dacă a
fost încheiat cu agenţi sau cu persoane însărcinate de către vânzător, nu constituie o obligaţie pentru acesta din urmă, cu excepția
cazului în care este acceptat în mod expres în scris de către reprezentantul său legal. 1.4.) Executarea totală și/sau parțială a comenzii
de către vânzător presupune acceptarea acesteia. 1.5.) Este exclusă în mod expres posibilitatea cumpărătorului de a se retrage
unilateral din comandă şi din contract. 1.6.) Dacă, după ce s-a confirmat comanda, vânzătorul ia cunoştinţă că există proteste de
neplată, sechestre, popriri şi, în general, acte prejudiciabile pe seama cumpărătorului, sau dacă se află faptul că cumpărătorul are
dificultăţi financiare, vânzătorul poate, la alegerea sa, să suspende contractul şi să ceară garanţii speciale sau să rezilieze contractul
ca urmare a încălcării obligaţiilor de către cumpărător, în temeiul art. 1456 din Codul Civil, printr-o notificare trimisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, sau printr-o telegramă; exercitarea acestei opțiuni nu acordă cumpărătorului niciun drept
de despăgubire și niciun alt drept. 1.7.) Minimul pentru acceptarea unei comenzi este egal cu 250,00 € + TVA.
2. PREŢURI ŞI PLĂŢI– 2.1.) Preţul de vânzare, dacă nu este specificat, este cel din lista de preţuri a vânzătorului în vigoare la data
încheierii contractului. 2.2.) Dacă produsele nu sunt primite de către cumpărător în momentul în care sunt pregătite şi livrate, sau
dacă pregătirea sau livrarea efectivă nu au fost posibile din motive independente de voinţa vânzătorului, preţurile, în cazul în care
nu au fost deja prevăzute în comandă, vor fi supuse la modificările din lista de preţuri a vânzătorului şi, în orice caz, la modificările
costurilor materialelor şi ale manoperei care au apărut după pregătirea produselor şi până la ridicarea acestora de către client sau
până la acceptarea livrării. 2.3.) Taxele, impozitele, cheltuielile legate de emiterea efectelor bancare sau de eventuala regularizare
a contractului sunt plătite de către cumpărător. 2.4.) Plăţile trebuie să fie efectuate întotdeauna în modurile și la termenele
convenite, în euro, în numerar şi la sediul vânzătorului. Vânzătorul are dreptul de a accepta, de asemenea, cambii şi cecuri bancare
sau de a autoriza poliţe sau de a emite incaso bancar. Acest lucru nu produce, în niciun caz, novaţia creditului iniţial, nu aduce
prejudicii de niciun fel clauzei de rezervă de proprietate şi nici nu produce schimbarea competenţei teritoriale în caz de acţionare
în judecată. 2.5.) Plățile efectuate agenților vânzătorului nu vor fi liberatorii pentru cumpărător dacă nu sunt autorizate în prealabil
în scris de către vânzător. 2.6.) Întârzierea efectuării plăţilor duce la acumularea de dobânzi de întârziere la rata specificată de art.
5 din Decretul Legislativ nr. 231/2002 începând conform art. 4 din același Decret Legislativ. 2.7.) Orice plată neefectuată de către
cumpărător autorizează vânzătorul să angajeze imediat un avocat pentru efectuarea încasării, cu asumarea cheltuielilor legale.
3. LIVRAREA – 3.1.) Termenul de livrare este orientativ şi începe din momentul în care au fost furnizate şi definite irevocabil toate
elementele contractului, cu condiţia ca cumpărătorul să fi efectuat cu punctualitate plata ratelor scadente. 3.2.) În cazul în care
există plăţi neachitate, inclusiv pentru livrări anterioare, vânzătorul are dreptul să suspende executarea contractului până când
plăţile sunt efectuate şi i se furnizează garanţii adecvate pentru ratele care urmează să fie plătite. 3.3.) Termenul de livrare este
calculat în zile lucrătoare şi se prelungeşte în mod adecvat din cauza unor evenimente care nu pot fi atribuite vânzătorului, cum ar
fi greve, conflicte sindicale, greve patronale, incendii, inundaţii, deşeuri de materiale sau de prelucrare, livrări întârziate de la subfurnizori, lipsa forţei de acţionare şi alte cauze de forţă majoră. Cu toate acestea, întârzierile care apar faţă de termenul de livrare nu
vor putea constitui niciodată motiv de acţiuni în despăgubire. 3.4.) Vânzătorul are dreptul de a efectua livrări parţiale. 3.5.) Livrarea
se consideră oricum efectuată, sub toate aspectele legii, franco sediul vânzătorului, la expirarea celei de-a douăzecea zi de la
primirea scrisorii recomandate cu confirmare de primire, prin care vânzătorul a notificat cumpărătorul despre finalizarea pregătirii
produselor. Din acel moment, toate riscurile bunurilor sunt transferate cumpărătorului, căruia îi revin, de asemenea, cheltuielile de
depozitare, custodie, întreţinere şi asigurare. După ce au trecut douăzeci de zile calendaristice de la primirea scrisorii recomandate
de mai sus, fără ca clientul să fi ridicat produsele sau să fi însărcinat o terţă parte cu ridicarea acestora, sau fără ca vânzătorul să se
fi putut ocupa de livrare, acesta din urmă va putea să efectueze vânzarea în regim de urgenţă în contul cumpărătorului, în temeiul
art. 1515 din Codul Civil.
4. MODIFICĂRILE ADUSE PRODUSELOR– 4.1.) Toate datele şi caracteristici din cataloage, liste de preţuri, ilustraţii, desene, din
oferte şi din materialele promoţionale, în general, ale vânzătorului sunt pur orientative şi nu sunt obligatorii pentru acesta din
urmă. Toate fotografiile din acest catalog sunt cu titlu orientativ, prin urmare nu va fi recunoscută nicio pretenţie dacă materialul
livrat va fi diferit de imagini. 4.2.) Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a aduce produselor sale modificările pe care le consideră
necesare, fără a avea obligaţia de a notifica în prealabil cumpărătorul, cu condiţia să nu se modifice funcţionalitatea produsului.
4.3.) Pentru mărfurile deja produse sau în curs de producţie, care sunt destinate cumpărătorului, vânzătorul nu are obligaţia de a
le aduce modificările care au fost puse în aplicare după efectuarea comenzii.
5. INTERZICEREA ACŢIUNII – 5.1.) Din niciun motiv cumpărătorul nu poate lua măsuri legale împotriva vânzătorului, dacă mai
înainte nu a efectuat plăţile indicate în contract. 5.2.) Cumpărătorul declară, în orice caz, că renunţă încă de pe acum să solicite
daune sau cheltuieli care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a bunurilor, sau care s-au produs în timpul necesar pentru
înlocuirea, eventual autorizată, a acestora sau pentru înlocuirea acestora.
6. EXPEDIȚIILE ȘI TRANSPORTURILE – 6.1.) Marfa este transportată pe riscul și pericolul cumpărătorului. 6.2.) Marfa este
considerată întotdeauna franco sediul vânzătorului și încărcată în mijlocul de transport al clientului sau a reprezentantului acestuia.
Eventuala implicare a vânzătorului în căutarea mijlocului de transport se consideră efectuată în numele și interesul clientului, fără
nicio răspundere și/sau cost în sarcina vânzătorului. Nu constituie derogare de la prezenta clauză eventuala includere în prețul de
vânzare a prețului de transport sau acordul „franco șantier”. Rămân, cu toate acestea, în sarcina clientului pierderile, avariile și
alterările mărfii și ambalajelor, indiferent de motiv sau fapt imputabil și, așadar, inclusiv în cazul în care, la cererea transportatorului,
vânzătorul trebuie să elibereze declarații de garanție. 6.3.) Clientul nu poate, din niciun motiv, să refuze să elibereze marfa livrată.

6.4.) În cazul în care cumpărătorul nu specifică în timp util mijlocul de expediere, acesta va fi ales de către expeditor, fără niciun fel
de răspundere din partea vânzătorului. 6.5.) Orice transport efectuat de către cumpărător pentru bunurile în litigiu, care urmează
să fie înlocuite după o autorizare prealabilă, trebuie să se efectueze cu cheltuielile de transport în sarcina expeditorului - la sediul
vânzătorului, în caz contrar este dreptul vânzătorului să refuze primirea, fiind exonerat de orice răspundere.
7. TESTAREA - DEFECTELE PRODUSELOR - GARANŢIA – 7.1.) Cumpărătorul va fi responsabil de eventualele vătămări sau prejudicii
cauzate personalului vânzătorului care efectuează testarea sau unor terţe părţi, cu ocazia testării sau ca urmare a acesteia, cu
excepţia cazului în care aceasta este efectuată la sediul vânzătorului. 7.2.) Testarea va fi efectuată cu ocazia livrării; dacă va fi
amânată din cauza şi din vina cumpărătorului, aceasta nu poate avea loc decât dacă s-au plătit în avans cheltuielile de deplasare, de
manoperă şi de diurnă. La finalizarea testării, cumpărătorul este obligat să elibereze vânzătorului o declaraţie scrisă cu rezultatele
obţinute. Dacă nu se eliberează această declaraţie, produsul vândut este considerat acceptat în mod necondiţionat, fără rezerve.
7.3.) Dacă produsul vândut nu trebuie să fie supus testării, în momentul livrării cumpărătorul are obligaţia să verifice cu atenţie
dacă acesta este lipsit de defecte. 7.4.) Eventualele defecte trebuie să fie comunicate vânzătorului prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire în termen de opt zile, care va decurge: a) de la finalizarea testării; b) dacă nu trebuie să se efectueze testarea,
de la data livrării; c) în cazul defectelor care nu pot fi detectate în urma testării sau a verificării mai sus indicate, de la descoperirea
acestora. Nerespectarea termenilor mai sus indicaţi duce la anularea garanţiei. 7.5.) Toate produsele vânzătorului sunt garantate
pentru vicii de fabricație, conform normelor europene și naționale în vigoare, mai precis conform garanțiilor integrale recunoscute
de către constructor. Garanția produselor vânzătorului cuprinde în mod unic și exclusiv repararea sau înlocuirea pieselor defectuoase
la fabrica vânzătorului, fără a da curs solicitărilor de despăgubiri sau alte cheltuieli; garanția este invalidă dacă rezultă că defectele
descoperite derivă din utilizarea incorectă a mărfii, mai precis când produsele vânzătorului au fost manipulate, reparate sau
modificate în afara atelierelor vânzătorului sau instalate cu materiale sau proceduri care nu respectă NORMELE. 7.6.) Partea care
denunţă existenţa unui viciu de fabricaţie trebuie să furnizeze dovezi cu privire la utilizarea corespunzătoare a produsului şi, în
acest caz, cu privire la instalarea corectă a acestuia. 7.7.) Cheltuielile de restituire şi de returnare a materialelor defecte vor fi
suportate de către cumpărător. 7.8.) Este convenit între părți că, în orice caz, comunicarea viciilor produselor vânzătorului nu
autorizează în niciun fel cumpărătorul să suspende plata facturilor vânzătorului.
8. CLAUZA DE REZERVĂ DE PROPRIETATE – 8.1.) În cazul achiziţiei în rate, până când cumpărătorul nu a efectuat plata integrală a
preţului, bunurile care constituie obiectul furniturii vor rămâne în proprietatea vânzătorului şi pot fi revendicate de către acesta
oriunde s-ar afla, chiar şi dacă au fost combinate sau încorporate în bunuri care se află în proprietatea cumpărătorului sau a unor
terţe părţi, în conformitate cu art. 1523 şi următoarele din Codul Civil. 8.2.) În timpul acestei perioade, cumpărătorul îşi va asuma
obligaţiile şi responsabilităţile de custode al bunurilor furnizate şi nu va putea înstrăina, nu va putea da în folosinţă sau în gaj, nu va
putea deplasa, nu va permite să fie sechestrate aceste produse, fără a declara că sunt proprietatea vânzătorului şi fără a-l anunţa
pe acesta imediat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
9. ÎNCĂLCAREA OBLIGAŢIILOR DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR - REZILIEREA CONTRACTULUI – 9.1.) Dacă nu se plătesc două rate, nu
neapărat consecutive, ale preţului convenit la termenele stabilite, acest lucru comportă pentru cumpărător decăderea din beneficiul
termenului, iar vânzătorul va putea va putea suspenda livările și/sau lua măsuri pentru a obţine întreaga diferenţă de preţ pe care
trebuie să o mai încaseze, sau pentru a rezilia contractul și/sau a oricărui alt contract de vânzare dintre părți, în conformitate cu art.
1456 din Codul Civil, lucru care urmează să fie notificat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 9.2.) În ipoteza din
urmă, cumpărătorul trebuie să restituie imediat bunurile şi trebuie să plătească o penalizare de 50,00 euro pe zi pentru fiecare zi
de întârziere a restituirii. 9.3.) Fără a prejudicia dreptul de a solicita despăgubire pentru pagube mai mari, vânzătorul poate reţine
ratele deja primite drept compensaţie, cu excepţia pagubelor mai mari suferite.
10. CESIUNEA CREDITULUI – 10.1.) Cumpărătorul declară că acceptă încă de pe acum, în conformitate cu art. 1264 din Codul
Civil, eventuala cesiune a creditului pe care îl deţine vânzătorul faţă de sine unei societăţi de factoring sau echivalente, şi că îl
exonerează în mod expres de orice altă sarcină de notificare, cu excepţia confirmării efectuării cesiunii, prin intermediul unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire.
11. RECLAMAŢII - COMUNICĂRI – 11.1.) Reclamaţiile şi contestaţiile de orice tip trebuie să fie prezentate la sediul vânzătorului.
În sensul prezentei comenzi şi al contractul ulterior, cumpărătorul îşi alege domiciliul în locul indicat pe pagina de titlu a comenzii
şi toate comunicările îi vor fi trimise la această adresă, sau la sediu legal, dacă este diferit, la alegerea vânzătorului. 11.2.) În orice
caz, cumpărătorul va trebui să comunice vânzătorului orice eventuală modificare a sediilor și adreselor în termen de 15 zile de la
modificare.
12. LEGEA APLICABILĂ ȘI ORGANUL JUDICIAR COMPETENT – 12.1.) Indiferent de naționalitatea și rezidența cumpărătorului,
prezentul contract este supus jurisdicției judecătorului italian. 12.2.) Pentru orice eventuală controversă, se recunoaşte competenţa
exclusivă a Judecătorului de pace sau a Tribunalului din Modena, în funcţie de valoare. 12.3.) Cu toate acestea, Vânzătorul va avea
dreptul de a alege, la discreţia sa, unul dintre celelalte organe competente în conformitate cu legea.
13. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE – 13.1.) Conform art. 10 din legea nr. 675 din 31/12/1996, datele dumneavoastră
personale pot fi obiectul prelucrării în scopul colectării, înregistrării, organizării, păstrării, elaborării, modificării, selectării, extragerii,
comparării, utilizării, interconectării, blocării, comunicării, transmiterii, ștergerii și distrugerii sau al unei combinații de două sau mai
multe operațiuni. 13.2.) Aceste date personale vor fi prelucrate în următoarele scopuri: de gestiune, contabile, fiscale, statistice,
comerciale, de marketing, de tutelă/gestiune/cesiune a creditului, dar și pentru a îndeplini obligațiile normelor în vigoare în scopul
evaluării financiare legate de îndeplinirea exactă a obligațiilor prezentate în contract. 13.3.) Prelucrarea datelor personale se va
efectua cu instrumente adecvate pentru garantarea siguranței și confidențialității și va putea fi efectuată fie pe suport de hârtie,
fie cu instrumente informatice. De asemenea, vă informăm că, în legătură cu prelucrările de mai sus, dumneavoastră puteți să vă
exercitați drepturile din art. 13 din Legea nr. 675/96 prezentat mai jos. 13.4.) Datele vor putea fi comunicate si transmise: agenților
comerciali, furnizorilor, clienților, curierilor și transportatorilor, colaboratorilor, societăților și entităților în scopuri comerciale și
de marketing; instituțiilor de credit, de finanțare, societăților de leasing, societăților de recuperare a cesiunii și tutelei creditului,
societăților de factoring, societăților de asigurări, societăților de intermediere; birourilor profesionale (juridice și comerciale),
societăților de elaborare a datelor, societăților de consultanță, societăților de statistică; societăților noastre controlate, legate sau
asociate în orice mod. 13.5.) Datele persoanei interesate vor putea fi comunicate și transferate chiar și în străinătate, respectând
dispozițiile legale. 13.6.) Societatea declară că a examinat informațiile prezentate în prezentul document și în art. 13 din Legea nr.
675/96 și își exprimă consimțământul privind prelucrarea datelor personale în scopurile prezentate în prezenta. 13.7.) Mai mult,
declară că își exprimă consimțământul privind comunicarea și transmiterea datelor în scopurile declarate în prezenta, inclusiv
inițiative promoționale și publicitare destinate persoanelor nespecificate.
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