
Návod na použitie prípravkov GUAA

GUAA-POOL Shock  
Bezchlórová šoková dezinfekcia bazénovej vody

GUAA-POOL Shock je tekutý, 
vysoko koncentrovaný dezinfekčný 
prostriedok, ktorý je určený  
na šokovú dezinfekciu bazénovej 
vody pri uvedení bazéna do pre-
vádzky, alebo pri extrémnych  
podmienkach prevádzky bazéna 
– vysoké teploty vody, veľký počet 
kúpajúcich, klimatické podmienky, 
výskyt rias, alebo pri iných problé-
moch s vodou v bazéne.  
Je vhodný pre všetky typy bazénov 
s filtráciou i bez filtrácie a v kombi-
nácii s dávkovaním GUAA-OXI  
zabezpečí rýchlu a účinnú dezinfekciu, 
prípadne „ozdravenie“ vody. 

Dávkovanie: 200 ml/10 m3 aplikujte priamo do vody,  
prípadne cez filtračné zariadenie. Dávkovanie vykonávajte  
pri zapnutej cirkulácii a následne nechajte dobre premiešať  
do celého objemu bazéna. 
Frekvencia dávkovania: pri uvedení bazéna do prevádzky, 
prípadne pri extrémnom zaťažení vody.

GUAA-POOL

Bezchlórová dezinfekcia bazénovej 
vody – bežná údržba bazéna  
nad 20 m3

GUAA-POOL je tekutý, koncentro-
vaný dezinfekčný prostriedok  
so silným a dlhodobým účinkom 
proti vzniku a množeniu rias  
a mikroorganizmov v bazénovej 
vode. Je určený na dezinfekciu  
a hygienické zabezpečenie vody  
v domácich (krytých aj vonkajších) 
bazénoch s filtráciou i bez filtrácie. 
Dávkovanie: 150 ml/10 m3  

aplikujte priamo do vody, prípadne cez filtračné zariadenie. 
Dávkovanie vykonávajte pri zapnutej cirkulácii a následne  
nechajte dobre premiešať do celého objemu bazéna.  
Frekvencia dávkovania: 1x za 12 dní, pri extrémnom  
zaťažení alebo vysokých teplotách každých 10-7 dní.

GUAA-OXI  
Bezchlórový oxidačný prípravok

GUAA-OXI je rýchlo rozpustný  
biely prášok slúžiaci ako vysoko 
účinné činidlo na bezchlórovú  
oxidáciu bazénovej vody. Zvyšuje 
množstvo kyslíku vo vode a zbavuje 
ju organických nečistôt. Voda je po 
aplikácii číra a iskrivá. GUAA-OXI
pôsobí vo vode kyslo a tým znižuje 
hodnotu pH.  
Dávkovanie: 200 – 250 g/10 m3

vody (zarovnaný uzáver dózy  
obsahuje cca 100 g prípravku).  

Ideálny spôsob dávkovania je rozpustenie vypočítanej dávky 
vo vode (cca 5 l kýblik) pri teplote > 20 °C a následné rozliatie 
po hladine vody. Prípadne možno roztok aplikovať priamo  
do skimmeru alebo vyrovnávacej nádrže. 
Frekvencia dávkovania: 1x za 12 dní, pri extrémnom  
zaťažení alebo problémoch so zákalom vody podľa potreby.

GUAA-FLOCK

Vločkovač a zjasňovač
Polymérový prípravok na zrážanie 
nečistôt je určený na vyvločkovanie 
nečistôt a odstránenie zákalu  
bazénovej vody. Združí (vyvločkuje) 
i veľmi jemné, rozptýlené nečistoty 
do väčších celkov a tieto je možné 
následne odfiltrovať alebo odsať 
bazénovým vysávačom. 
Dávkovanie: bežné dávkovanie  
50 ml/10 m3, prejasnenie zahmlenej 
vody 100 – 150 ml/10 m3. 
Frekvencia dávkovania: 1x za 10 
dní, pri extrémnom zaťažení alebo 

vysokých teplotách každých 7 dní. Pozor na predávkovanie, 
ktoré môže spôsobiť zákal vo vode! 

Upozornenia: Nepoužívajte prípravky GUAA spoločne  
s prostriedkami na chlórovej báze! Pri aplikácii bazénovej  
chémie majte vždy zapnutú cirkuláciu vody v bazéne. 

Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne!

Bezchlórová úprava
bazénovej vody

Väčšie

Bazény 

nad 20m
3

Poznámky:

Tabuľka dávkovania
podľa objemu bazéna

Objem
bazéna

GUAa-POOL 
Shock

GUAa-POOL GUAa-OXI GUAa-FLOCK

Dávkova-
nie

Pri uvedení
bazéna

do prevádz-
ky

1× za 12 dní 1× za 12 dní 1× za 10 dní

1 m3 20 ml 15 ml 20 g 5 ml

20 m3 400 ml 300 ml 400 g 100 ml

22 m3 440 ml 330 ml 440 g 110 ml

25 m3 500 ml 375 ml 500 g 125 ml

28 m3 560 ml 420 ml 560 g 140 ml

30 m3 600 ml 450 ml 600 g 150 ml

35 m3 700 ml 525 ml 700 g 175 ml

40 m3 800 ml 600 ml 800 g 200 ml



Vysvetlenie pojmov  
Správna hodnota pH 
Udržiavanie správnej úrovne pH je jednou z najdôležitejších vecí  
pri úprave vody. Ideálna hodnota pH pri použití bezchlórovej  
dezinfekcie je 7,2-7,6. Pokiaľ pH vody v bazéne opustí túto vyme-
dzenú oblasť, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby 
dezinfekčných prípravkov, vylučovaniu solí, vzniku zákalu a korózii  
kovových dielov či blednutiu farieb plastov a fólií. Voda s nízkym pH 
(pH < 7,2) je kyslá, môže poškodiť všetky materiály v bazéne  
a pôsobiť dráždivo na pokožku kúpajúcich sa. Voda s vysokým pH  
(pH > 7,6) je zásaditá a stáva sa zásadotvorná. V tejto vode často 
vznikajú zákaly a prostredie je vhodné pre tvorbu rias.

Dezinfekcia vody a likvidácia rias 
Dávkovanie dezinfekčných a algicídnych prípravkov do vody  
je bezpochyby nutnosťou. Voda sa pri vyšších teplotách „kazí“ veľmi 
rýchlo – z hodiny na hodinu sa v teplej, neošetrenej vode množia  
baktérie, vírusy, plesne a riasy. Neošetrená voda je veľmi nebezpečná 
pre vznik a prenos chorôb. Preto i detské záhradné bazéniky,  
kde sa voda mení každý deň, potrebujú zabezpečenie vo forme  
dezinfekcie s algicídnym účinkom (prevencia a likvidácia rias).  
GUAA-POOL a GUAA-POOL Junior sú kombinované dezinfekčné  
a algicídne prípravky, ktoré sú na rozdiel od chlórových prostriedkov 
vo vode stabilné – ich koncentrácia sa mení veľmi pomaly.  
Voda ošetrená týmito prípravkami je i pri nie príliš dokonalej cirkulácii 
bezpečná a užívateľ má istotu, že mu nehrozí žiadne zdravotné  
nebezpečenstvo.

Oxidácia vody 
Oxidácia vody je proces, ktorý pomáha odstrániť organické látky  
obsiahnuté vo vode. Každý človek vnesie pri kúpaní do vody nečistoty 
(pot, krémy, moč). Tieto nečistoty je možné týmto spôsobom odstrániť, 
prípadne znížiť ich obsah vo vode. Po oxidácii vody sa voda prečistí  
a prejasní. Oxidačný prípravok je vhodné aplikovať šokovo, keď voda 
stratí iskru alebo sa začne tvoriť jemný zákal. Oxidácia vody  
je dôležitá súčasť úpravy bazénovej vody a vyrieši problém  
s väčšinou zákalov vzniknutých vo vode.

Vločkovanie 
Všetky drobné nečistoty, ktoré nedokáže pojať filter, sa vracajú cez filter 
do bazéna a zostávajú vo vode. Voda sa vďaka týmto drobným nečis-
totám môže zdať zahmlená, bez iskry. Polymérový vločkovač GUAA-
-FLOCK zaistí združenie týchto drobných nečistôt do väčších celkov 
– vločiek, ktoré sa následne zachytia na filtroch, prípadne klesnú na dno 
bazéna, odkiaľ ich možno vysať bazénovým vysávačom. Voda sa do 
cca 12-tich hodín po aplikácii viditeľne prejasní a získa potrebnú iskru. 
Nezabúdajte na pravidelné preplachovanie filtrov, najmä po použití vloč-
kovača. Pozor na predávkovane, ktoré môže spôsobiť zakalenie vody. 
V takom prípade je nutné vodu v bazéna nariediť čerstvou vodou.

Filtrácia 
Každý dlhodobo používaný väčší bazén by mal byť vybavený filtračným 
systémom, ktorý filtruje bazénovú vodu a účinne ju vracia späť do bazéna. 
Výkon filtru by mal umožniť výmenu celého objemu bazéna behom  
24 hodín. Cirkulácia napomáha účinnému rozmiešaniu prípravkov  
do celého objemu vody v bazéne a zachytáva nečistoty. Odporúčaná 
doba filtrácie je 6-8 hodín denne podľa objemu bazéna a rýchlosti filtrá-
cie. Filter je nutné preplachovať minimálne 1x týždenne, najmä  
po použití vločkovača. Pravidelným praním filtrov rovnako dochádza  
k žiaducej výmene vody. U bazénov nad 15 m3 odporúčame používať 
filtre pieskové, ktoré sú oveľa účinnejšie ako lacné kartušové filtre.

Prechod z chlóru na GUAA   
a) Odstráňte voľný chlór jednou z nasledujúcich metód

 
a) Neutralizáciou chemickou cestou – aplikujte 
GUAA-OXI podľa dávkovania uvedeného  
na etikete. Chlór je týmto odstránený po riadnom 
premiešaní bazénovej vody do cca 30 minút. 

 
b) Čiastočnou výmenou vody v bazéne  
o cca 30 až 50 %. 

 
c) Ukončenie dávkovania chlórových prípravkov 
cca 2 až 3 dni pred plánovaným prechodom  
na bezchlórovú dezinfekciu GUAA (pri zapnutej 
cirkulácii).

b) Ďalej postupujte podľa postupu úpravy bazénovej 
vody 

Zazimovanie bazéna  
Veľmi dôležité je zakonzervovať bazén ešte pred príchodom 
prvých mrazov.

 
Vypustite cca 30 % vody z bazéna. 

 
Do bazéna vložte pozdĺž stien plastové plaváky, 
prípadne PET fľaše čiastočne napustené vodou 
(cca do polovice objemu). Týmto zabránite  
narušeniu tela bazéna vzniknutým ľadom. 
 
Dávkujte GUAA-POOL Shock, ktorý je ideálnym 
univerzálnym prostriedkom na predchádzanie  
aktívnemu rastu rias, baktérií a plesní v bazéne  
v prípade, že sa mrazy nedostavili.  
Udržuje si svoje vlastnosti i po rozmrznutí vody  
v bazéne. Odporúčaná dávka je 400 ml/10 m3.

V prípade, že technologická časť bazéna (filter, čerpadlo,  
odtok) nie je umiestnená tak, aby bola chránená  
pred mrazom, zabezpečte dôkladné vypustenie vody  
z celého systému. Pri zazimovaní bazéna odporúčame celý 
bazén zakryť aspoň plachtou.

pH – 1x týždenne

pôsobenie
30 min

dni

b) Dopúšťanie zazimovaného bazéna z predchádzajúcej 
sezóny

Vyčistite mechanicky všetky dostupné povrchy 
bazéna.

Dopustite bazén čistou vodou,  
upravte pH vody na úroveň 7,2  
a zapnite filtračný okruh

Nadávkujte GUAA-FLOCK: 100-150 ml/10 m3 
vody podľa miery znečistenia.

Usadené nečistoty na dne bazéna vysajte bazé-
novým vysávačom. Pri zapnutej cirkulácii pravidelne 
kontrolujte znečistenie filtra a preplachujte ho.

Po odfiltrovaní mechanických nečistôt nadávkujte-
GUAA-POOL Shock: 200 ml/10 m3 vody.

 

Kúpať sa je možné po riadnom premiešaní bazénovej vody  
a odfiltrovaní všetkých mechanických nečistôt.

Postup úpravy vody v priebehu sezóny  
Pravidelné meranie a úprava pH – meranie  
vykonávajte aspoň 1× týždenne a hodnoty pH 
udržujte na úrovni 7,2-7,6.

Vločkovanie – použitím vločkovača GUAA-
-FLOCK podľa návodu zabezpečíte vyvločkova-
nie (združenie) drobných mechanických nečistôt 
do väčších celkov, ktoré sú následne odfiltrované 
alebo odstránené bazénovým vysávačom.  
Po vyvločkovaní je nutné filter prepláchnuť.

Oxidácia vody – po odfiltrovaní vyvločkovaných 
nečistôt z bazéna nadávkujte oxidačný prípravok 
na báze aktívneho kyslíku GUAA-OXI.  
Tento zabezpečí zvýšenie hladiny kyslíku vo vode 
a odstránenie organických nečistôt.

Dezinfekciu vody prípravkami GUAA-POOL Junior 
vykonajte po vyššie uvedených aplikáciách príprav-
kov. Aplikujte udržiavacie dávky podľa návodu.

pH – 1x týždenne

pôsobenie
30 min

dni

Úvodom
Bezchlórová bazénová chémia GUAA je určená všetkým, 
ktorí hľadajú alternatívu ku chlóru. GUAA plnohodnotne  
a dlhodobo zabezpečí vodu v bazéne odolnú proti vzniku rias 
a množeniu mikroorganizmov. Voda ošetrená týmito  
prípravkami navyše:

 Nie je cítiť chlórom

 Nedráždi a nevysušuje pokožku

 Nedráždi oči ani sliznice

 Nespôsobuje alergie

 Nepoškodzuje stavbu ani technológiu bazéna

 Dávkuje sa iba 1x za 10-14 dní!

 Je pH neutrálna

Pre udržanie vysokej kvality vody v bazéne je potrebná  
pravidelná starostlivosť a efektívne čistenie vody. Chemické  
a fyzické metódy sú rovnako dôležité pre zabezpečenie dobrej 
kvality vody v bazéne a vzájomne sa dopĺňajú. Samotná filtrácia 
nie je dostatočná, pretože nezabráni množeniu mikroorganiz-
mov. Prípravky GUAA-POOL likvidujú vírusy, plesne, baktérie  
a aktívne zabraňujú rastu rias. Na rozdiel od chlórových  
preparátov má GUAA-POOL zároveň algicídne účinky,  
nie je treba teda pridávať ďalšie chemické prípravky na potlače-
nie rastu rias (tzv. algicídy) – významná finančná úspora.

Postup úpravy bazénovej vody
Pred uvedením bazéna do prevádzky
a) Napustenie bazéna čistou vodou 

Pred uvedením bazéna do prevádzky vyčistite 
mechanicky priestor bazéna (t. j. nádobu bazéna 
vrátane žliabkov) od usadenín, vodného kameňa 
a organických nečistôt.

Napustite bazén a zapnite filtračný okruh.

Upravte hodnoty pH na úroveň 7,2-7,6.

Nadávkujte GUAA-POOL Shock: 200 ml/10 m3 
vody priamo do bazéna pri zapnutej cirkulácii.

Kúpať sa je možné po riadnom premiešaní bazénovej vody.


