Návod k údržbě výrobků z umělého
pískovce
Návody

- Bazénové lemy a dlažby z umělého pískovce jakožto materiálu s porézní strukturou
jsou přirozeně náchylnější k působení negativních klimatických vlivů kterými je
prostředí okolo bazénu typické.Aby k tomu nedocházelo a výrobky byly i po letech
užívání jako nové, doporučujeme dodržovat níže popsané postupy údržby.

- Jejich dodržování není nijak náročné, spíše jde jen o rozšíření určitých hygienických
návyků spojených s obsluhou a užíváním bazénu. Výrobky jsou již z výroby ošetřeny
základním nátěrem hydrofobním materiálem, který výrazně omezuje přijímání vody a
tím i transportu nečistot do jejich povrchu.

- Pro dokonalé zajištění ochrany výrobků ale doporučujeme provést ještě jeden, finální
nátěr impregnačním přípravkem REMEI COMPACT viz.návod na impregnaci. Tento
nátěr bazénové lemy a dlažbu chrání proti transportu a usazování nečistot ve
struktuře materiálu. Vlhké prostředí v okolí bazénu a případné jeho zastřešení ovšem
vytváří ideálně příznivé podmínky pro vznik různých řas a plísní, které je nezbytné z
povrchu bazénových lemů a dlažby co nejdříve odstraňovat! Proto doporučujeme vždy
co nejrychlejší fyzické odstranění nečistot z povrchu a následovně jeho omytí. K
odstranění případných nečistot , řas, plísní atd. většinou postačí čistá voda a kartáč,
případně přípravek Savo, které se nachá na povrchu působit po dobu cca.15 minut.
Zasažené místo se následně vydrhne středně tvrdým kartáčem a vydatně opláchne
čistou vodou.Tento postup je možné opakovat vícekrát až do úplného vyčištení.
Vyčištěním povrchu prostředkem Savo se struktura materiálu vydesinfikuje a tento je
potom déle odolný proti opětovnému výskytu řas a plísní.

- Největší zátěž pro výrobky je na podzim a v zimním období. Na podzim se jedná o
napadání listí nebo jehličí a následně jeho tlení na povrchu. V zimě pokud napadne na
povrch sníh, tento v sobě obsahuje velké množství sazí a jiných nečistot a prakticky
leží na povrchu několik měsíců. Svojí vahou do něj tlačí nečistoty které nemohou
nikam odtéct. Mimo koupací sezónu je proto nejlepší bazénové lemy a dlažbu (pokud
je to možné) zakrýt nepromokavou fólií, nebo plachtou spolu s celým bazénem.

- Pokud není možné provést zakrytí, doporučujeme bazénové lemy a dlažbu ihned po
zimním období vyčistit výše uvedeným způsobem aby bylo případné znečištění na
povrchu co nejkratší dobu.

- V zimním období nepoužívejte na výrobky posypové soli ani jiné rozmrazovací
materiály, může dojít k jejich nevratnému poničení (vytvoření skvrn a rozdílů v
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barevnosti)!! Při zpozorování zvýšené nasákavosti výrobků je nutné tyto opatřit
opětovnou impregnací REMEI COMPACT.
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