Jak správně zazimovat bazén
Sezóna bazénů pomalu končí a pomalu nastává vhodná doba k jejich přípravě na přezimování.
Celý proces slouží k tomu, abychom ochránili samotný bazén a technologii bazénu před
poškozením a mohli na jaře zahájit bez problémů další sezónu.
Pokusíme se v několika krocích vysvětlit správný postup:
1. Důkladně vyčistíme dno a stěny bazénu, s důrazem na odstranění mechanických
nečistot. Rovněž je nutné pročistit filtrační písek důkladným propráním.
2. Odpustíme vodu z bazénu tak, aby všechny technologické prostupy stěnou bazénu
(skimmer, trysky, protiproud…atd) byly nejméně 15 cm nad úrovní odpuštěné vody.
Tímto postupem zajistíme možnost vysátí vody z rozvodového potrubí a zamezíme
jejímu případnému zamrznutí v systému rozvodů. Rozhodně nedoporučujeme
vypouštět všechnu vodu a ponechat bazén bez náplně až do jara. Vlivem spodních vod
a jarního tání by mohlo dojít k destrukci tělesa bazénu nebo k vniknutí vody pod folii.
Tyto havárie by znamenaly značné nepříjemnosti při uvedení bazénu do provozu
v jarním období. (Jedinou výjimku tvoří bazénu s keramickým obkladem.)
3. Do částečně vypuštěného bazénu aplikujeme chlor a pH pro stabilizaci vody a poté
aplikujeme zazimovací roztok Wintercare, který zabezpečí konzervaci vody v zimním
období, kdy nepoužíváme filtrační zařízení. Dávkování je určeno výrobcem a je
individuální dle velikosti bazénu. Aplikací zazimovacího roztoku si velmi usnadníme
zprovoznění bazénu v další sezóně, neboť tato látka zastavuje veškeré procesy, které
by mohly probíhat ve stojaté vodě. Zejména usazování krystalů vápenatých a
minerálních solí na stěnách a dně bazénu, množení a růst řas apod.
4. U stabilních filtračních zařízení, umístěných v šachtách, kůlnách, altáncích apod. –
hrozí zamrznutí – je nutné vypustit z nádoby s pískem vodu a motor s čerpadlem
odpojit a uložit na místo, kde nebude vystaven mrazu. Rovněž doporučujeme rozebrat
veškerá šroubení a pomocí vysavače vysát vodu z potrubí mezi bazénem a filtrací.
Pokud je filtrace umístěna ve vytápěném prostoru, stačí pouze provést odsátí vody
z potrubí a není třeba provádět demontáž čerpadla.
5. Vypneme celý elektrický systém bazénu hlavním vypínačem
6. Na hladinu bazénu aplikujeme buď plováky, PET lahve apod. ,které zabrání rozpínání
ledu.
7. Celý bazén zakryjeme zimní plachtou, kterou zajistíme proti větru. (Neplatí pro
zastřešené bazény)

