
• Το SEALER μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο πισίνας, σπα, 
ζεστού νερού, κ.λπ., ανεξάρτητα από το υλικό που χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή του: σκυρόδεμα, μπογιά, φίμπεργκλας, επένδυση, ακρυλικό 
κ.λπ.
• Λειτουργεί εξίσου καλά με τα πιο κοινά υλικά που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή σωλήνων (π.χ. PVC, ABS, Vulcathen, Copper, Steel κ.λπ.).
• Το SEALER δεν καταστρέφει το εσωτερικό των πισινών, των ιαματικών 
λουτρών κ.λπ.
• Είναι αντιδιαβρωτικός παράγοντας.
• Χωρίς μέταλλα.

Συσκευασία: 1L μπουκάλι
Εμφάνιση: Χρώμα: Λευκό ιξώδες υγρό
Πυκνότητα (στους 20 °C): 1,383 - 1,396 gr / cm3

pH (στους 20 °C): 11 – 11,5
Απόδοση: 1L SEALER ανά 80m3 νερού

Χημικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τη στεγανοποίηση διαρροών ή
διαρροών από πισίνες, ιαματικά λουτρά, υδρομασάζ, πηγάδια,
δεξαμενές, σωλήνες κ.λπ.

Βύσμα ONE-WAY
Έχει μόνο μία θέση για να 

αποτρέψει τη μόλυνση των δύο 
συστατικών

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

• Γεμίστε πλήρως την πισίνα, το σπα κ.λπ.
• Για πισίνες με φίλτρο νήματος ή διατόμου, τοποθετήστε τη βαλβίδα συστήματος φίλτρου στη θέση

«ανακύκλωση». Για ομάδες με άλλους τύπους φίλτρων, συνιστάται η αφαίρεση των στοιχείων φίλτρου ή
η παράκαμψη του φίλτρου πριν από την προσθήκη.

• Ανακινήστε ΠΑΝΤΑ τη φιάλη πριν τη χρησιμοποιήσετε.
• Ρυθμίστε το σύστημα φιλτραρίσματος και προσθέστε αργά τη δόση που συνιστάται από τους skimmers

ή, σε δεξαμενές υπερχείλισης, απευθείας στην πισίνα κοντά στα ακροφύσια ώθησης για να διευκολύνετε
την ομογενοποίηση του προϊόντος.

• Το προϊόν είναι πολύ πυκνό και έχει την τάση να εγκατασταθεί γρήγορα στο κάτω μέρος της πισίνας. Για
να αποφευχθεί αυτό, συνιστάται να αφαιρέσετε την περιοχή όπου έχει κατατεθεί χρησιμοποιώντας μια
βούρτσα.

• Ρυθμίστε τις βαλβίδες του συστήματος φιλτραρίσματος για να συγκεντρώσετε την αναρρόφηση από το
κάρτερ (πισίνες με skimmers). Διατηρήστε το σύστημα φιλτραρίσματος σε λειτουργία - θέση
ανακυκλοφορίας - έως ότου σφραγιστούν οι ρωγμές και δεν διαρρέει νερό. Εκτιμάται τουλάχιστον 24-48
ώρες.

• Σημειώστε τη στάθμη του νερού της πισίνας, του σπα κ.λπ. Επαληθεύστε για 2 ή 3 ημέρες ότι η στάθμη
του νερού δεν πέφτει, ελέγχοντας έτσι την επισκευή της.

• Μόλις εξαφανιστούν οι ρωγμές, τοποθετήστε το σύστημα φιλτραρίσματος στη θέση "φιλτράρισμα" (μετά
την επανεγκατάσταση των στοιχείων φίλτρου που αφαιρέθηκαν κατά την επισκευή της διαρροής).

• Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί εάν δεν έχει επιτευχθεί ολική επισκευή των σχισμών.

Σε περίπτωση χρήσης συγκέντρωσης μεγαλύτερη από 5L προϊόντος ανά 80m3, συνιστάται η αλλαγή νερού 
πριν χρησιμοποιήσετε την πισίνα, το σπα κ.λπ.

Αυτές οι δόσεις προορίζονται μόνο για καθοδήγηση και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την κατάσταση και τον τύπο διαρροής. Η 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος εξαρτάται από το μέγεθος της ρωγμής.


