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Budeme-li brát dotaz obecně a ptáme-li se na výrobce či značku chemie, můžeme říci, že u chemie
ověřujeme koncentraci účinných látek a kvalitu veškerých látek v přípravku obsažených. Účinná látka,
ať už je to látka dezinfekční, vločkovací, algicidní či detergentní, musí být ve výrobku obsažena a vysoká
koncentrace je zde žádoucí. Čím vyšší koncentrace, tím vyšší účinnost a nižší spotřeba. Všechny
přípravky firmy CHEMOFORM jsou vysoce koncentrované a tudíž účinné. Přípravky ale téměř nikdy
netvoří čistá účinná látka. Důvodem jsou buď rizika spojená s používáním koncentrátu, komplikované
dávkování koncentrátu či nutnost použití pojiv (tablety, granuláty). Kvalitu přípravku tvoří i tyto přidané
látky. U tekutých přípravků je třeba dbát na čistotu výroby a použité kapaliny a eliminovat riziko
kontaminace přípravku bakteriemi či dalším znečištěním z okolí, aby přípravek nereagoval s těmito
částicemi již během přepravy k zákazníkovi a aby zákazník dostal přípravek plně funkční. Tekuté
přípravky firmy CHEMOFORM AG se vyrábí bez přístupu vzduchu, plně automaticky a s využitím
nejmodernějších technologií, zde je tedy zajištěno, aby zákazník dostal výrobky koncentrované a
kvalitní. U pevných látek, již zmíněných tablet a granulátů, tvoří kvalitu (kromě co nejvyššího podílu
účinných látek) také pojiva. Pojiva často nemusí být uváděna v bezpečnostních listech ani na etiketách
pro jejich relativně malé množství, i když se často jedná o látky zdraví škodlivé až nebezpečné. Tato
pojiva se navíc neodfiltrují, jejich hodnota v bazénové vodě se běžně neměří, zůstávají ve vodě a při
dlouhodobém používání mohou poškodit bazénovou vodu tak, že bude doporučena její výměna. Firma
CHEMOFORM AG vyrábí tablety se sníženým obsahem pojiv.

Budeme-li se bavit o bazénové chemii z hlediska účinnosti dezinfekčních látek a volit mezi chlorovou a
bezchlorovou úpravou vody, není snadné dát jednoznačné doporučení. Vždy je zde volba mezi výhodami
a nevýhodami jednotlivých forem péče o vodu.

Chlorová chemie je jednoznačně nejúčinnější formou úpravy bazénové vody. Oproti kyslíkové chemii je
obvykle levnější, jednodušší. Chlorová chemie ale oproti kyslíkové při vyšších teplotách vody rychle
vyprchává, zvyšuje se její spotřeba a zvyšuje se množství vázaného chlóru. Chlorová chemie je také
dráždivější než chemie kyslíková.

Kyslíková chemie pro použití v soukromém bazénu je z hlediska dezinfekční účinnosti dostačující.
Nedráždí pokožku, v bazénu ošetřeném kyslíkovou chemií se mohou koupat i kojenci a batolata. Péče o
vodu je zde mírně náročnější a cena je oproti chlóru dražší. I při pravidelném používání kyslíkové chemie
doporučujeme při odstávce provozu vložit do skimmeru čas od času chlorovou tabletu.

Nechte si při koupi chemie poradit od odborníků na prodejně. Správným dávkováním a správným
výběrem přípravků můžete výrazně ovlivnit kvalitu vody i výslednou spotřebu bazénové chemie za
rok.
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