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CRYSTAL CLEAR 
КРИСТЪЛ КЛИЪР 
 
 
ТЕЧЕН КОАГУЛАНТ  
ЗА ВОДАТА В ПЛУВНИЯ БАСЕЙН 
 
 
 
 
Приложение 
 
Във водата на плувния басейн непрекъснато попадат дребни органични и неорганични 
частици, внесени с къпещите се и от природата, които не могат да бъдат уловени от 
филтриращите системи и другите почистващи съоръжения. В резултата на това водата 
помътнява, загубва своята прозрачност и става неприятна за къпещите се. 
За да се постигне ефективно почистване на водата е необходимо тези дребни частици да 
бъдат уедрени (коаголирани), в резултат на което те бързо се утаяват и могат да бъдат 
лесно уловени от филтриращата система на басейна и от другите почистващи съоръжения. 
 
Течният коагулант Crystal Clear се прилага за поддържане на кристална чистота и 
прозрачност на водата в плувния басейн, чрез коаугулация, флокулация на неорганични и 
органични замърсители. 
 
 
Свойства 
 
Препаратът притежава висока скорост на коагулация и е идеален за поддържане на 
кристално чиста вода в басейна. Той е без миризма, стабилен е на въздуха, не променя 
цвета и химическия си състав и може да се прилага и чрез дозиращи помпи. 
 
Внимание:  
 

- Не добавяйте в непосредствена близост до метални предмети! 
- Да не се смесва с други химически продукти! 

 
 
Състав на препарата 

Полиалуминиев хлорид хидрооксид (CAS № 1327-41-9)  
 
Начин на употреба 
 
В случаите, когато е налично помътняване на водата в резултат на оргинично и/или 
неорганично замърсяване е необходимо да се добави 5-10 g (4-7 ml) от препарата на 1 m³ 
вода. 
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За целта в отделен съд пригответе работен разтвор. За получаването му към 2-3 l вода 
прибавете необходимото количество от препарата, като използвате мерителната чашка, 
приложена към опаковката и рабъркаите леко. Разпределете равномерно по повърхността 
на басейна или използвайте дозираща помпа. 
 
След употребата му е необходимо да се следят показателите на филтриращата система и 
при нобходимост да се почисти. 
 
Предпазни мерки 
 
При употреба на препарата използвайте подходящи средства за индивидуална защита 
(ръкавици, очила). 
Да се пази далеч от достъп на деца. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно 
с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата тя веднага да се измие 
обилно с вода и сапун. 
 
 
Условия на съхранение 
В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, далече от храни и напитки, при температура < 30 °С. 
 
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 
 
 
Опаковка 
Флакон:   1 kg 
Туба:    25 kg 

 

 

Срок на годност  2 години 

 

 

 

 

 

 
Производител: 
ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com  

 


