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Bayrol Chemicals
BAYROL
ONMISBAAR : DE PH-WAARDE AANPASSEN
De aanpassing van de pH is de eerste stap om een evenwichtig water te krijgen dat het beste zwemcomfort mogelijk
maakt. Het handhaven van de pH-waarde tussen 7,0 en 7,4 * is de essentiële basis voor het onderhoud van het
zwembadwater. Als de pH buiten het aanbevolen gebied is, wordt zwemmen minder comfortabel en worden de volgende
stadia van waterbehandeling minder effectief. De pH-waarde moet ten minste een keer per week gecontroleerd worden
en, indien nodig, aangepast.
* 7,4-7,6 bij waterbehandeling met broom

pH-Plus
Granulaat om de pH te verhogen.

pH-Min
Granulaat om de pH te verlagen. Doseer lepel inbegrepen.

Alca-Plus
Een granulaat om de instabiliteit van de pH waarde als gevolg van een te lage
alcaliniteit (TAC minder dan 80mg/l) te corrigeren. Voorkomt pH schommelingen
en versterkt aldus het natuurlijke evenwicht in het water.

DESINFECTIE
Naast de aanpassing van de pH, is desinfectie is een essentiële stap in de behandeling van zwembadwater. Zonder toevoeging
van ontsmettingsmiddel wordt het water snel troebel en lelijk. Het hygiëne-niveau van het bad is dan onvoldoende en zwemmen wordt afgeraden. Er bestaan drie manieren van desinfectie: met chloor, of werkwijzen zonder chloor zoals broom of
actieve zuurstof.

Chlorilong® 250
Chloor in tabletvorm (250gr) langzaam oplosbaar voor permanente desinfectie.
Langzame en gestage ontbinding (A.P.O.™ technologie).

Chlorifix
Microkorrels voor shock behandeling in het geval van problemen met de kwaliteit van het water.
Intensieve en snelle chloor toevoeging. Minder stof dankzij de vorm van de microkorrels.

Automatic dosing
Vloeibaar concentraat op basis van niet gestabiliseerd chloor voor permanente
desinfectie. Ideaal voor automatische doseersystemen. Voorkomt de vorming van
kalkaanslag aan het inspuitsysteem.

Bayrol Chemicals
BAYROL
DESINFECTIE
Varitab® - Zonder kopersulfaat = geen vlekken
BAYROL heeft veel producten ontwikkeld die een nog efficiëntere, gemakkelijkere en volledigere manier van
water desinfectie garanderen. Deze multi-actie producten dekken meerdere stappen van waterbehandeling. Dit
is het geval voor de Varitab® die de filter ontsmet en dankzij het geïntegreerde Complete & Easy de vorming van
algen voorkomt.

Multifunctionele chloor in tabletvorm (300 g) voor een
desinfectie in twee fasen:
Shock behandeling voor de zandfilter en permanente
desinfectie van het zwembad.
Voor een superieure kwaliteit van het water dankzij
een unieke samenstelling.

VOORDELEN

1

Gepatenteerde bi-layer tabletten voor een multifunctionele behandeling

2

Geïntegreerde functie voor de ontsmetting van de filter

3

Oplossing van de tablet in twee stappen. 1: desinfectie van de filter. 2: desinfectie van het water

4

Veroorzaak geen neerslag of verstoppingen in de filter

5

Gestabiliseerd product: vermindert de afbraak van chloor door UV

ALGENBESTRIJDING
De BAYROL formules voor algen-preventie hebben een breed werkingsspectrum en zijn efficiënt tegen
alle algensoorten. Ze zijn zeer geconcentreerd en dus zeer effectief, zelfs bij lage dosering. De Desalgine® producten bevatten geen chloor en geen zware metalen (zoals kopersulfaat).

Clarifyer®
Geconcentreerd vloeistof voor de algenbestrijding.

Geconcentreerde vloeibare algicide om de ontwikkeling en verspreiding van
algen te voorkomen. Geïntegreerde waterverhelderingseffect.
VOORDELEN

1 Zeer geconcentreerd: langdurig effect tegen algen
2 Waterverhelderingseffect
3 Bevat geen metalen (koper ...)
4 Veilig voor de bekleding

Bayrol Chemicals
BAYROL
VLOKKING
Zorgt voor kristalhelder water. Het houdt zeer fijne deeltjes in suspensie vast in de zandfilter en voorkomt dat ze terugkeren
haar het zwembad. Deze deeltjes worden tijdens de backwash uit de filter verwijderd. Voor zwembaden die uitgerust zijn met
filterkaarsen biedt BAYROL een alternatief.

Superflock Plus

Vlokkingskaarsen voor zandfilters ter preventie en eliminatie van vertroebelende stofdeeltjes in het water. Gepatenteerde formule voor langdurige werking. Verwijdering van metalen en fosfaten.

VOORDELEN

1 Voorverpakte kaarsen, gemakkelijk te gebruiken
2 Traag oplossend voor een langdurige werking en
kristalheldere water

3 Bij regelmatig gebruik, zorgt voor een besparing
op ontsmettingsmiddelen

4 Verwijdert verkleuringen veroorzaakt door koper
en ijzer en voorkomt het ontstaan van vlekken.

5 Houdt de verspreiding van algen tegen

Quickflock
Vloeibaar vlokmiddel met een snel opklarend effect special voor gebruik in zandfilters. De
ideale oplossing voor problemen met sterk vertroebeld water.

Superklar
Vloeibaar concentraat voor een snel verhelderend eﬀect. Speciaal voor flterkaarsen. Handig
in gebruik, makkelijk te doseren.

Bayrol Chemicals
BAYROL
AANVULLENDE PRODUCTEN
Het onderhoud van een zwembad vereist ook aanvullende producten zoals reinigingsmiddelen, middelen tegen
kalkaanslag of overwinteringsproducten.

Preventie van kalkneerslag
Calcinex®
Calcinex® is een chloorstabiele vloeistof om de opbouw van calcium neerslag en metaalafzetting op zwembadoppervlakken te voorkomen.

Filter behandeling
Filterclean Tab (niet voor de Belgische markt)
Gepatenteerde tabletten van 200 g. Zeer krachtig desinfectiemiddel voor de zandfilter.
Vergemakkelijkt de waterbehandeling en verbetert de kwaliteit van het water.

Decalcit Filter
Zuur granulaat, snel oplossend. Krachtige ontkalking voor alle soorten filters.
Verbetert de filtratie. Gebruik: elk seizoen bij het opstarten en bij overwintering.

Decalcit Becken
Ontkalkende reinigingsgel om hardnekkige kalkresten op de wand en de bodem van het
bad te verwijderen. Zeer doeltreffende formule!

Randfix (niet voor de Belgische markt)
Randfix is een gebruiksvriendelijke spray om de waterlijn en de skimmers te reinigen.
Door de praktische spuitbus is het aanbrengen zeer makkelijk. Ranfix kan gebruikt worden
op alle alkalibestendige zwembad oppervlakten gebruikt worden.

POLLET POOL GROUP
SUPPORTING POOL BUILDERS
Pollet Pool Group is een Belgische
zwembadspecialist die deel uitmaakt
van de grotere familiale Pollet Group.
In de afgelopen 25 jaar breidde de
Pollet Group snel uit in de belangrijke
sector van waterbehandeling.
Dertig gespecialiseerde

POLLET POOL GROUP

waterbehandelingsfirma’s varen onder
de vlag van Pollet Water Group (www.
polletwatergroup.com). In 2004 zag ook
Pollet Pool Group (PPG) het levenslicht.
Vandaag bestaat Pollet Pool Group uit
8 distributiebedrijven & 2 fabrikanten
(Aquadeck & Niveko).

DISTRIBUTION

De 8 distributiekantoren van Pollet Pool Group leveren het meest complete aanbod
zwembadcomponenten. Pollet Pool Group staat dicht bij uw zwembadbouwer dankzij gerichte trainingen,
een uitgebreide technische helpdesk & een service team met gekwalificeerde koeltechniekers. Onze
strenge selectie van componenten garandeert u kwaliteitsvolle producten voor uw zwembad:
•
•
•
•
•
•

Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
100% Belgisch & aanwezig in 7 Europese landen + 1 kantoor in Angola
Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners
Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG-product aan onze ‘wave’
Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
Service & dienst na verkoop met gekwalificeerde koeltechniekers

POLLET POOL GROUP
•
•
•

MANUFACTURING

2 fabrikanten met een eigen merk
Exclusief voor de professionele zwembadbouwer
Volledige support: van verkoop tot technische training
rond onze maatproducten

SERVICE VAN UW ZWEMBADBOUWER
Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group
uitsluitende via de professionele zwembadbouwer.

