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     АКСЕСОАРИ ЗА БАСЕЙНИ 

 

ТЕСТ „3 в 1” ЗА ВОДА В БАСЕЙНИ 
 
Наред с пълната гама препарати за поддържане качеството на 
водата в един плувен басейн ЖИВАС ООД предлага и някои 
полезни и необходими средства, с които контролът на 
състоянието на водата се извършва много бързо и лесно.  
 

Тест лентичките „3 в 1” са предназначени за бързо 
едновременно определяне съдържанието на хлор във 
водата, рН и обща алкалност. 
 
Комплектът съдържа контейнер с 50 броя лентички за бързо 
едновременно определяне на трите показателя във водата на 
вашия басейн. На всяка лентичка има три индикаторни полета. 

Измерването се извършва чрез потапяне на лентичката в изследваната вода за няколко 
секунди и сравняване на оцветяването на индикаторните полета с полетата на цветната 
скала намираща се върху контейнера. Стойностите на измерванията на нивата на хлор и 
обща алкалност са в части на милион -ppm (mg/l),  
     а на  рН на водата - в единици рН. 
 
Начин на използване   

1. Извадете лентичка от тестера. Натопете я във водата и задръжте 3 секунди.  

2. Извадете я и я изтръскайте от водата. Изчакайте 30 секунди.  

3. Сравнете цвета на индикаторните полета на лентичката със скалите на контейнера и 
изберете най-доброто съвпадение. На етикета е посочено кое поле за кой показател се 
отнася.. 

4. За улеснение на всяка от скалите е посочен оптималния диапазон на съответния 
показател. 

5. При отклонение, на който и да е показател от нормата пристъпете към съответната 
корекция – промяна на рН, увеличаване или намаляване съдържанието на свободен 
остатъчен хлор или обща алкалност, чрез прилагане на съответния препарат за случая.  
 
Съхранение 

Съхранявайте лентичките в добре затворен оригинален контейнер, на сухо и прохладно 
място, при стайна температура, далеч от достъп на деца. 
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