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Rychlá účinnost

Dezinfekční, likviduje řasy 
a mechy

I pro venkovní bazény

Technický list

Bezpečnostní list

Pro zazimování

Použité piktogramy:

Problém Příčina Náprava Přípravky

Zakalená voda, černé 

skvrny, zelená voda, 

slizké stěny a dno

–  nadměrný výskyt baktérií 
a řas ve vodě, na stěnách 
a na dně bazénu

– snížený výkon fi ltru

– kontrola fi ltračního zařízení
– kontrola hodnoty pH
–  kontrola aktivního chloru, 

popř. aktivního kyslíku
–  likvidace řas pomocí šokových 

přípravků
–  mechanické odstranění řas 

(okartáčování a následné odsátí)
–  nepřetržitá fi ltrace a proplacho-

vání fi ltru
– preventivní přípravek proti řasám

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Chlor šok
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Mléčně bílá voda – výskyt iontů vápníku a hořčíku
– snížený výkon fi ltru

– kontrola fi ltračního zařízení
– kontrola a úprava hodnoty pH
– vyvločkování (vysrážení) nečistot
– nepřetržitá fi ltrace

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Flokul ULTRA
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Hnědá voda –  vysoký obsah železa 
nebo manganu

– snížený výkon fi ltru

– kontrola fi ltračního zařízení
– kontrola a úprava hodnoty pH

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Voda je nejasná, 

postrádá jiskru

– organické znečištění
– snížený výkon fi ltru

–  kontrola a úprava obsahu 
aktivního chlóru 

– vyvločkování (vysrážení) nečistot
– nepřetržitá fi ltrace

Cranit Chlor šok
Cranit Flokul ULTRA

Smaragdově zelená voda – mrtvé řasy – fl okulace (vysrážení nečistot)
– nepřetržitá fi ltrace

Cranit Flokul ULTRA

Průzračně zelená voda – vysoký obsah mědi –  kontrola a úprava hodnoty pH 
(popř. zamezení styku měděných 
částí s vodou)

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Nemožnost udržet 

aktivní chlor na 

doporučené úrovni

– nadměrné organické znečištění
– vliv počasí

– kontrola a úprava hodnoty pH 
–  kontrola a úprava obsahu 

aktivního chlóru

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1
Cranit Chlor šok

Silný chlorový zápach –  špatná hodnota pH 
a tvorba chloraminů

– kontrola a úprava hodnoty pH
– dopuštění čerstvé vody
–  chlorování do bodu zlomu 

(dvoj až trojnásobná šoková dávka)

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1
Cranit Chlor šok

Svědění očí nebo 

pokožky

–  špatná hodnota pH nebo 
zvýšené množství chlóru

– kontrola a úprava hodnoty pH
– kontrola obsahu aktivního chlóru
– dopuštění čerstvé vody

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Koroze kovových částí – nízká hodnota pH – zvýšení hodnoty pH Cranit pH plus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Co dělat když...



Cranit Triplex tablety  dezinfekce, proti řasám, vločkování

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Vyvločkuje nečistoty

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. 
Současně umožňuje vyvločkování nečistot, likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Návod k použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6, 
proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody přípravkem Cranit Chlor šok. Tablety dávkujte 
sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtračním zařízení. 
Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Obsah 
chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit Tester pro bazény 4 v 1). 
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Dávkování 1 – 2 tablety 
(200 – 400 g) na 30 m3

Pravidelnost ~ každých 6 – 8 dnů

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH200 8595100128140

kbelík 2,4 kg volně namodralá CH201 8595100128157
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Cranit Quatro tablety  dezinfekce, proti řasám, vločkování, stabilizace

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Vyvločkuje nečistoty

• Stabilizuje aktivní chlór

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. 
Současně umožňuje vyvločkování nečistot, působí jako stabilizátor aktivního chloru, likviduje 
řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Návod k použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6, proveďte 
počáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Cranit Chlor šok. 
Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtrač-
ním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. 
Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit Tester pro bazény 4 v 1).
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Dávkování 1 – 2 tablety 
(200 – 400 g) na 30 m3

Pravidelnost ~ každých 6 – 8 dnů

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH202 8595100128164

kbelík 2,4 kg volně namodralá CH203 8595100128171

Cranit Tester pro bazény 4 v 1  

Je identifikační proužek pro zjišťování celkového i volného chlóru, pH a celkové alkalinity.
Návod k použití: Ponořte proužek do vody a ihned jej vyjměte. Držte proužek 15 sec (nesetřepávejte zbytky vody z proužku) a potom 
porovnejte barvu políčka pro celkový chlór, volný chlór, pH a celkovou alkalinitu s barevnou škálou na etiketě obalu. 
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Cranit pH plus   zvyšuje hodnotu pH

Je určen ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 – 7,6. V tomto rozmezí působí dezin-
fekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků. Při hodnotách pH pod 6,8 může docházet ke zvýšenému narušování 
materiálů bazénu, blednutí barev a k podráždění očí a kůže. Hodnoty pH nad 7,6 mohou způsobit ve vodě mléčné zákaly, zápach po chlóru, 
také podráždění očí a kůže a může docházet k ucpávání filtru. Dávkuje se 10 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 vody (1 000 litrů), 
přičemž dojde ke zvýšení hodnoty pH přibližně o 0,2 (u měkké vody je většinou potřeba vyšší dávky). 
Návod k použití: Potřebné množství přípravku (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) pomalu přilévejte u přítoku vody do bazénu při 
zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH (testery) provádějte až po dokonalém promíchání. Tento postup opakujte, dokud pH není 
v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Hodnotu 
pH následně kontrolujte 1× týdně a zjištěné odchylky od ideální hodnoty regulujte přidáním přípravku Cranit pH plus nebo Cranit pH minus. 
Kontrola je nutná především před přidáváním dezinfekčních přípravků.
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 0,9 kg volně namodralá CH206 8595100128201

Cranit pH minus  snižuje hodnotu pH

Je určen ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 – 7,6. V tomto rozmezí působí dezin-
fekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků. Při hodnotách pH pod 6,8 může docházet ke zvýšenému narušování 
materiálů bazénu, blednutí barev a k podráždění očí a kůže. Hodnoty pH nad 7,6 mohou způsobit ve vodě mléčné zákaly, zápach po chlóru, také 
podráždění očí a kůže a může docházet k ucpávání filtru. Dávkuje se 15 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 vody (1 000 litrů), přičemž 
dojde ke snížení hodnoty pH přibližně o 0,2 (u tvrdé vody je většinou potřeba vyšší dávka). 
Návod k použití: Potřebné množství přípravku (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) pomalu přilévejte u přítoku vody do bazénu při 
zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH (testery) provádějte až po dokonalém promíchání. Tento postup opakujte, dokud pH není 
v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Hodnotu 
pH následně kontrolujte 1× týdně a zjištěné odchylky od ideální hodnoty regulujte přidáním přípravku Cranit pH plus nebo Cranit pH minus. 
Kontrola je nutná především před přidáváním dezinfekčních přípravků. 
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1,5 kg volně namodralá CH207 8595100128218

kbelík 4,5 kg volně namodralá CH208 8595100128225

Cranit Chlor šok   rychlá dezinfekce vody
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Počáteční dávka 10 g / m3 vody

Průběžné dávkování 5 g / m3 vody

Zvýšená dávka 8 – 12 g / m3 vody

Pravidelnost ~ každých 4 – 6 dnů

Cran

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH204 8595100128188

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a bakterie

• Zvyšuje obsah aktivního chlóru

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, 
tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy 
a baktérie. Použitím 1,8 g přípravku na 10 m3 vody se zvýší obsah aktivního chlóru o cca 0,1 mg/l.
Návod k použití: Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Následně 
nalejte počáteční dávku přípravku (granulátu rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do sbě-
rače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého 
promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlórování 
se doporučuje provádět večer. Následující den aplikujte chlorové tablety Cranit. Při pravidelném 
provozu přidávejte průběžnou dávku Cranit Chlor šok. Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo 
při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v roz-
mezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. 
chlóru až na 1,0 mg/l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit 
Tester pro bazény 4 v 1).

Cranit Flokul ULTRA    vločkování

Je určen k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. 
Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu 
aktivního chlóru je voda v bazénu kalná. Dávkuje se 3 – 6 ml přípravku na 1 m3 (1 000 litrů) vody.
Návod k použití: Před použitím přípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 přípravkem Cranit pH plus / Cranit pH minus. Potřebnou dávku 
přípravku rozmíchejte v 10 litrech vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte do sběrače (skimmeru) 
nebo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku ve vodě a pak nechte 
odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 hodin. Po této době lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným 
vysavačem. Přípravek Cranit Flokul ULTRA použijte min. 48 hodin po přidání jiných přípravků, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění (snížení) 
účinnosti těchto přípravků. 
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 0,5 l volně namodralá CH209 8595100128232

Cranit Zima     zazimování bazénu

Je určen pro zimní údržbu bazénů. Působí proti usazování tvrdých vápenatých usazenin, tvorbě řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře. Dávkuje 
se 500 ml přípravku na 10 m3 (10 000 litrů) vody dle tvrdosti vody, pro vodu nad 10 °N je potřeba větší množství (max. 2×). 
Návod k použití: Na konci sezóny připravte bazén na přezimování dle pokynů pro zimní údržbu bazénů. Nejdříve vypusťte vodu až pod skim-
mer a zpětné trysky, odmontujte všechny odpojitelné hadice a příslušenství. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění, přidejte přípravek 
Cranit zima. Potřebné množství zřeďte 1:10–20 vodou v plastové nádobě a podél okraje vlijte do bazénu. Po zakrytí plachtou a jejím upevnění 
je bazén připraven na zimu. Sníženou hladinu je třeba nechat celé zimní období. Přípravek nezabrání zamrznutí vody v bazénu!
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 1 l volně namodralá CH210 8595100128249

Cranit Proti řasám   zabraňuje růstu, likvidace
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Počáteční dávka 30 ml / m3 vody

Průběžné dávkování 10 ml / m3 vody

Pravidelnost ~ 1× týdně

Cranit Fl

Cranit Pr

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 0,5 l volně namodralá CH205 8595100128195

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

blister 1 balení volně namodralá CH211 8595100128256

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Zvyšuje obsah aktivního chlóru

Je přípravek sloužící k zabránění růstu řas a jejich likvidaci. Působí na většinu řas, které se 
vyskytují v bazénech a lze jej bez problémů použít v kombinaci s dezinfekčními  přípravky. 
Návod k použití: Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Po 
napuštění bazénu aplikujte počáteční dávku. Pokud přesto dochází k viditelnému 
růstu řas, opakujte přidání počáteční dávky za 48 hodin po odstranění zbytků řas 
z bazénu. V průběhu sezóny přidávejte udržovací dávku 1× týdně, za horkého počasí 
nebo při intenzivním používání bazénu dávkujte v kratších časových intervalech. Na 
konci koupací sezóny přidejte do vody zbylé v bazénu udržovací dávku přípravku. 
Tato dávka je opatřením proti růstu řas v průběhu zimního období a usnadní přípravu 
bazénu pro následující sezónu.

1. Před prvním napuštěním vody v bazénu
Před každým novým napuštěním bazén důkladně vyčistíme od všech mecha-
nických nečistot (vodní kámen, prach, organické nečistoty apod.). Případné 
znečištění stěn a dna bazénu po zazimování odstraníme. U všech bazénů platí 
zásada: pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje úpravu vody!

2. Po prvním napuštění bazénu vodou
Po naplnění bazénu vodou uvedeme do provozu filtrační zařízení. Případné 
pevné nečistoty na hladině odstraníme síťkou a usazeniny na dně vysavačem. 
Poté změříme a upravíme hodnoty pH na 6,8 – 7,6. Pro zvýšení hodnoty pH 
použijeme přípravek  Cranit pH plus a pro snížení hodnoty pH přípravek Cranit 
pH minus .

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Po úpravě ph vody v bazénu přistoupíme k šokové dezinfekci vody, tzn. 
zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické nečistoty prostřednictvím 
rychlorozpustného dezinfekčního přípravku Cranit Chlor šok. Ten zničí zárodky 
rostlinných a živočišných baktérií pomocí volného chlóru, ten poté z vody snad-
no a rychle vyprchá. Po dezinfekčním ošetření znovu změříme a upravíme pH.

Přípravek:  Cranit Chlor šok

3. V době dovolené
Pro zajištění kvalitní bazénové vody během doby dovolené je důležité, aby-
chom dodrželi následující pokyny. Upravíme hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Do dáv-
kovače chloru dáme trojnásobné množství pomalu rozpustných tablet Cranit 
Triplex tablety, Cranit Quatro tablety. Přidáme dvojnásobně velkou preventivní 
dávku protiřasového přípravku Cranit Proti řasám. Bazén zakryjeme fólií 
a zajistíme, aby bylo denně zapínáno filtrační zařízení na dobu dle doporučení 
dodavatele filtračního zařízení. Po návratu zkontrolujeme a upravíme hodnotu 
pH a koncentraci chloru v bazénové vodě.

Přípravky:  Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Proti řasám

4. Při přípravě bazénu na zazimování

Po skončení koupací sezóny je potřeba zajistit bazén na zimu. Nejdříve vy-
pustíme vodu až pod skimmer a zpětné trysky. Usazeniny na stěnách bazénu 
odstraníme. Poté upravíme hodnotu pH přípravkem Cranit pH plus/Cranit pH 
minus a přidáme šokovou dávku přípravku Cranit Chlor šok. Do takto ošetřené 
vody přidáme přípravek Cranit Zima, který působí preventivně proti tvorbě 
řas, bakterií a proti usazování solí vápníku., hořčíku aj. Přípravek nezabrání 
zamrznutí vody. Po zakrytí fólií je bazén připraven na zimu.

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Chlor šok, Cranit Zima, 
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

5. Ošetřování bazénové vody prováděné 

pravidelně 1x týdně

5.1. Měření a úprava pH
Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, 
funkci zařízení, životnost bazénu a dobrý pocit z koupání. Proto je nutné, 
abychom hodnotu pH kontrolovali vhodným testerem minimálně 1x týdně 
a okamžitě regulovali odchylky od ideální hodnoty pH 6,8 – 7,6.

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

5.2. Dezinfekce
Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť eliminace mikroorga-
nismů zajistí hygienickou a čistou vodu. Ideální obsah aktivního chloru je 
v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l, měříme ho testerem 1× týdně, při velkém provozu 
a v období horka častěji. Před každým dezinfekčním ošetřením vody vždy 
zkontrolujeme a změříme hodnotu pH. Při ustáleném provozu používáme 
pomalu rozpustné tablety nebo granulát. Při extrémních podmínkách provozu 
bazénu (vysoké teploty, silná zátěž bazénu koupajícími apod.) nebo pokud 
má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach), můžeme použít přípravek 
Cranit Quatro tablety, který zajistí dezinfekci vody, zabrání vzniku řas, vyvloč-
kováním odstraní koloidní nečistoty a stabilizuje chlor. 

Přípravky:  Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Chlor šok

5.3. Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace
Pravidelným dávkováním protiřasových přípravků zabráníme tvorbě řas.

Přípravky:  Cranit Proti řasám

5.4. Vyvločkování nečistot
Pro odstranění koloidních nečistot použijte Cranit Flokul ULTRA. Tento přípra-
vek pomůže při obraně proti zákalu vody, když voda přestane být jiskřivá. Při 
náhlém zkalení vody, které nemá na svědomí špatná tvrdost nebo nesprávná 
hodnota pH, použijte Cranit Flokul ULTRA. Shlukuje drobné částečky nečistot 
do větších, které je schopná písková filtrace zachytit. 

Přípravky:  Cranit Flokul ULTRA

5.5. Filtrace
Krátká doba filtrace zvyšuje spotřebu přípravků bazénové chemie a zhoršuje 
kvalitu vody. Orientační doba filtrace se počítá: Doba filtrace (počet hodin za 
den) = teplota vody : 3.

Údržba vody v bazénu



Cranit Triplex tablety  dezinfekce, proti řasám, vločkování

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Vyvločkuje nečistoty

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. 
Současně umožňuje vyvločkování nečistot, likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Návod k použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6, 
proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody přípravkem Cranit Chlor šok. Tablety dávkujte 
sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtračním zařízení. 
Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Obsah 
chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit Tester pro bazény 4 v 1). 
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Dávkování 1 – 2 tablety 
(200 – 400 g) na 30 m3

Pravidelnost ~ každých 6 – 8 dnů

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH200 8595100128140

kbelík 2,4 kg volně namodralá CH201 8595100128157
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chlóru 
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Cranit Quatro tablety  dezinfekce, proti řasám, vločkování, stabilizace

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Vyvločkuje nečistoty

• Stabilizuje aktivní chlór

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. 
Současně umožňuje vyvločkování nečistot, působí jako stabilizátor aktivního chloru, likviduje 
řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Návod k použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6, proveďte 
počáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Cranit Chlor šok. 
Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtrač-
ním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. 
Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit Tester pro bazény 4 v 1).
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Dávkování 1 – 2 tablety 
(200 – 400 g) na 30 m3

Pravidelnost ~ každých 6 – 8 dnů

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH202 8595100128164

kbelík 2,4 kg volně namodralá CH203 8595100128171

Cranit Tester pro bazény 4 v 1  

Je identifikační proužek pro zjišťování celkového i volného chlóru, pH a celkové alkalinity.
Návod k použití: Ponořte proužek do vody a ihned jej vyjměte. Držte proužek 15 sec (nesetřepávejte zbytky vody z proužku) a potom 
porovnejte barvu políčka pro celkový chlór, volný chlór, pH a celkovou alkalinitu s barevnou škálou na etiketě obalu. 
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Cranit pH plus   zvyšuje hodnotu pH

Je určen ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 – 7,6. V tomto rozmezí působí dezin-
fekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků. Při hodnotách pH pod 6,8 může docházet ke zvýšenému narušování 
materiálů bazénu, blednutí barev a k podráždění očí a kůže. Hodnoty pH nad 7,6 mohou způsobit ve vodě mléčné zákaly, zápach po chlóru, 
také podráždění očí a kůže a může docházet k ucpávání filtru. Dávkuje se 10 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 vody (1 000 litrů), 
přičemž dojde ke zvýšení hodnoty pH přibližně o 0,2 (u měkké vody je většinou potřeba vyšší dávky). 
Návod k použití: Potřebné množství přípravku (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) pomalu přilévejte u přítoku vody do bazénu při 
zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH (testery) provádějte až po dokonalém promíchání. Tento postup opakujte, dokud pH není 
v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Hodnotu 
pH následně kontrolujte 1× týdně a zjištěné odchylky od ideální hodnoty regulujte přidáním přípravku Cranit pH plus nebo Cranit pH minus. 
Kontrola je nutná především před přidáváním dezinfekčních přípravků.
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 0,9 kg volně namodralá CH206 8595100128201

Cranit pH minus  snižuje hodnotu pH

Je určen ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 – 7,6. V tomto rozmezí působí dezin-
fekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků. Při hodnotách pH pod 6,8 může docházet ke zvýšenému narušování 
materiálů bazénu, blednutí barev a k podráždění očí a kůže. Hodnoty pH nad 7,6 mohou způsobit ve vodě mléčné zákaly, zápach po chlóru, také 
podráždění očí a kůže a může docházet k ucpávání filtru. Dávkuje se 15 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 vody (1 000 litrů), přičemž 
dojde ke snížení hodnoty pH přibližně o 0,2 (u tvrdé vody je většinou potřeba vyšší dávka). 
Návod k použití: Potřebné množství přípravku (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) pomalu přilévejte u přítoku vody do bazénu při 
zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH (testery) provádějte až po dokonalém promíchání. Tento postup opakujte, dokud pH není 
v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Hodnotu 
pH následně kontrolujte 1× týdně a zjištěné odchylky od ideální hodnoty regulujte přidáním přípravku Cranit pH plus nebo Cranit pH minus. 
Kontrola je nutná především před přidáváním dezinfekčních přípravků. 

Te
ch

ni
ck

ý 
lis

t č
. 3

0.
21

Je
fe
m
po
do
N
za
v 
pH
Ko

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1,5 kg volně namodralá CH207 8595100128218

kbelík 4,5 kg volně namodralá CH208 8595100128225

Cranit Chlor šok   rychlá dezinfekce vody
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Počáteční dávka 10 g / m3 vody

Průběžné dávkování 5 g / m3 vody

Zvýšená dávka 8 – 12 g / m3 vody

Pravidelnost ~ každých 4 – 6 dnů

Cran

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH204 8595100128188

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a bakterie

• Zvyšuje obsah aktivního chlóru

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, 
tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy 
a baktérie. Použitím 1,8 g přípravku na 10 m3 vody se zvýší obsah aktivního chlóru o cca 0,1 mg/l.
Návod k použití: Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Následně 
nalejte počáteční dávku přípravku (granulátu rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do sbě-
rače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého 
promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlórování 
se doporučuje provádět večer. Následující den aplikujte chlorové tablety Cranit. Při pravidelném 
provozu přidávejte průběžnou dávku Cranit Chlor šok. Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo 
při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v roz-
mezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. 
chlóru až na 1,0 mg/l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit 
Tester pro bazény 4 v 1).

Cranit Flokul ULTRA    vločkování

Je určen k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. 
Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu 
aktivního chlóru je voda v bazénu kalná. Dávkuje se 3 – 6 ml přípravku na 1 m3 (1 000 litrů) vody.
Návod k použití: Před použitím přípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 přípravkem Cranit pH plus / Cranit pH minus. Potřebnou dávku 
přípravku rozmíchejte v 10 litrech vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte do sběrače (skimmeru) 
nebo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku ve vodě a pak nechte 
odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 hodin. Po této době lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným 
vysavačem. Přípravek Cranit Flokul ULTRA použijte min. 48 hodin po přidání jiných přípravků, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění (snížení) 
účinnosti těchto přípravků. 
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 0,5 l volně namodralá CH209 8595100128232

Cranit Zima     zazimování bazénu

Je určen pro zimní údržbu bazénů. Působí proti usazování tvrdých vápenatých usazenin, tvorbě řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře. Dávkuje 
se 500 ml přípravku na 10 m3 (10 000 litrů) vody dle tvrdosti vody, pro vodu nad 10 °N je potřeba větší množství (max. 2×). 
Návod k použití: Na konci sezóny připravte bazén na přezimování dle pokynů pro zimní údržbu bazénů. Nejdříve vypusťte vodu až pod skim-
mer a zpětné trysky, odmontujte všechny odpojitelné hadice a příslušenství. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění, přidejte přípravek 
Cranit zima. Potřebné množství zřeďte 1:10–20 vodou v plastové nádobě a podél okraje vlijte do bazénu. Po zakrytí plachtou a jejím upevnění 
je bazén připraven na zimu. Sníženou hladinu je třeba nechat celé zimní období. Přípravek nezabrání zamrznutí vody v bazénu!
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 1 l volně namodralá CH210 8595100128249

Cranit Proti řasám   zabraňuje růstu, likvidace
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Počáteční dávka 30 ml / m3 vody

Průběžné dávkování 10 ml / m3 vody

Pravidelnost ~ 1× týdně

Cranit Fl

Cranit Pr

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 0,5 l volně namodralá CH205 8595100128195

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

blister 1 balení volně namodralá CH211 8595100128256

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Zvyšuje obsah aktivního chlóru

Je přípravek sloužící k zabránění růstu řas a jejich likvidaci. Působí na většinu řas, které se 
vyskytují v bazénech a lze jej bez problémů použít v kombinaci s dezinfekčními  přípravky. 
Návod k použití: Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Po 
napuštění bazénu aplikujte počáteční dávku. Pokud přesto dochází k viditelnému 
růstu řas, opakujte přidání počáteční dávky za 48 hodin po odstranění zbytků řas 
z bazénu. V průběhu sezóny přidávejte udržovací dávku 1× týdně, za horkého počasí 
nebo při intenzivním používání bazénu dávkujte v kratších časových intervalech. Na 
konci koupací sezóny přidejte do vody zbylé v bazénu udržovací dávku přípravku. 
Tato dávka je opatřením proti růstu řas v průběhu zimního období a usnadní přípravu 
bazénu pro následující sezónu.

1. Před prvním napuštěním vody v bazénu
Před každým novým napuštěním bazén důkladně vyčistíme od všech mecha-
nických nečistot (vodní kámen, prach, organické nečistoty apod.). Případné 
znečištění stěn a dna bazénu po zazimování odstraníme. U všech bazénů platí 
zásada: pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje úpravu vody!

2. Po prvním napuštění bazénu vodou
Po naplnění bazénu vodou uvedeme do provozu filtrační zařízení. Případné 
pevné nečistoty na hladině odstraníme síťkou a usazeniny na dně vysavačem. 
Poté změříme a upravíme hodnoty pH na 6,8 – 7,6. Pro zvýšení hodnoty pH 
použijeme přípravek  Cranit pH plus a pro snížení hodnoty pH přípravek Cranit 
pH minus .

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Po úpravě ph vody v bazénu přistoupíme k šokové dezinfekci vody, tzn. 
zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické nečistoty prostřednictvím 
rychlorozpustného dezinfekčního přípravku Cranit Chlor šok. Ten zničí zárodky 
rostlinných a živočišných baktérií pomocí volného chlóru, ten poté z vody snad-
no a rychle vyprchá. Po dezinfekčním ošetření znovu změříme a upravíme pH.

Přípravek:  Cranit Chlor šok

3. V době dovolené
Pro zajištění kvalitní bazénové vody během doby dovolené je důležité, aby-
chom dodrželi následující pokyny. Upravíme hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Do dáv-
kovače chloru dáme trojnásobné množství pomalu rozpustných tablet Cranit 
Triplex tablety, Cranit Quatro tablety. Přidáme dvojnásobně velkou preventivní 
dávku protiřasového přípravku Cranit Proti řasám. Bazén zakryjeme fólií 
a zajistíme, aby bylo denně zapínáno filtrační zařízení na dobu dle doporučení 
dodavatele filtračního zařízení. Po návratu zkontrolujeme a upravíme hodnotu 
pH a koncentraci chloru v bazénové vodě.

Přípravky:  Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Proti řasám

4. Při přípravě bazénu na zazimování

Po skončení koupací sezóny je potřeba zajistit bazén na zimu. Nejdříve vy-
pustíme vodu až pod skimmer a zpětné trysky. Usazeniny na stěnách bazénu 
odstraníme. Poté upravíme hodnotu pH přípravkem Cranit pH plus/Cranit pH 
minus a přidáme šokovou dávku přípravku Cranit Chlor šok. Do takto ošetřené 
vody přidáme přípravek Cranit Zima, který působí preventivně proti tvorbě 
řas, bakterií a proti usazování solí vápníku., hořčíku aj. Přípravek nezabrání 
zamrznutí vody. Po zakrytí fólií je bazén připraven na zimu.

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Chlor šok, Cranit Zima, 
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

5. Ošetřování bazénové vody prováděné 

pravidelně 1x týdně

5.1. Měření a úprava pH
Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, 
funkci zařízení, životnost bazénu a dobrý pocit z koupání. Proto je nutné, 
abychom hodnotu pH kontrolovali vhodným testerem minimálně 1x týdně 
a okamžitě regulovali odchylky od ideální hodnoty pH 6,8 – 7,6.

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

5.2. Dezinfekce
Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť eliminace mikroorga-
nismů zajistí hygienickou a čistou vodu. Ideální obsah aktivního chloru je 
v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l, měříme ho testerem 1× týdně, při velkém provozu 
a v období horka častěji. Před každým dezinfekčním ošetřením vody vždy 
zkontrolujeme a změříme hodnotu pH. Při ustáleném provozu používáme 
pomalu rozpustné tablety nebo granulát. Při extrémních podmínkách provozu 
bazénu (vysoké teploty, silná zátěž bazénu koupajícími apod.) nebo pokud 
má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach), můžeme použít přípravek 
Cranit Quatro tablety, který zajistí dezinfekci vody, zabrání vzniku řas, vyvloč-
kováním odstraní koloidní nečistoty a stabilizuje chlor. 

Přípravky:  Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Chlor šok

5.3. Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace
Pravidelným dávkováním protiřasových přípravků zabráníme tvorbě řas.

Přípravky:  Cranit Proti řasám

5.4. Vyvločkování nečistot
Pro odstranění koloidních nečistot použijte Cranit Flokul ULTRA. Tento přípra-
vek pomůže při obraně proti zákalu vody, když voda přestane být jiskřivá. Při 
náhlém zkalení vody, které nemá na svědomí špatná tvrdost nebo nesprávná 
hodnota pH, použijte Cranit Flokul ULTRA. Shlukuje drobné částečky nečistot 
do větších, které je schopná písková filtrace zachytit. 

Přípravky:  Cranit Flokul ULTRA

5.5. Filtrace
Krátká doba filtrace zvyšuje spotřebu přípravků bazénové chemie a zhoršuje 
kvalitu vody. Orientační doba filtrace se počítá: Doba filtrace (počet hodin za 
den) = teplota vody : 3.

Údržba vody v bazénu



Cranit Triplex tablety  dezinfekce, proti řasám, vločkování

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Vyvločkuje nečistoty

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. 
Současně umožňuje vyvločkování nečistot, likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Návod k použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6, 
proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody přípravkem Cranit Chlor šok. Tablety dávkujte 
sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtračním zařízení. 
Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Obsah 
chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit Tester pro bazény 4 v 1). 
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Dávkování 1 – 2 tablety 
(200 – 400 g) na 30 m3

Pravidelnost ~ každých 6 – 8 dnů

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH200 8595100128140

kbelík 2,4 kg volně namodralá CH201 8595100128157
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Cranit Quatro tablety  dezinfekce, proti řasám, vločkování, stabilizace

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Vyvločkuje nečistoty

• Stabilizuje aktivní chlór

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. 
Současně umožňuje vyvločkování nečistot, působí jako stabilizátor aktivního chloru, likviduje 
řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Návod k použití: Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6, proveďte 
počáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Cranit Chlor šok. 
Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtrač-
ním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. 
Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit Tester pro bazény 4 v 1).
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Dávkování 1 – 2 tablety 
(200 – 400 g) na 30 m3

Pravidelnost ~ každých 6 – 8 dnů

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH202 8595100128164

kbelík 2,4 kg volně namodralá CH203 8595100128171

Cranit Tester pro bazény 4 v 1  

Je identifikační proužek pro zjišťování celkového i volného chlóru, pH a celkové alkalinity.
Návod k použití: Ponořte proužek do vody a ihned jej vyjměte. Držte proužek 15 sec (nesetřepávejte zbytky vody z proužku) a potom 
porovnejte barvu políčka pro celkový chlór, volný chlór, pH a celkovou alkalinitu s barevnou škálou na etiketě obalu. 
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Cranit pH plus   zvyšuje hodnotu pH

Je určen ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 – 7,6. V tomto rozmezí působí dezin-
fekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků. Při hodnotách pH pod 6,8 může docházet ke zvýšenému narušování 
materiálů bazénu, blednutí barev a k podráždění očí a kůže. Hodnoty pH nad 7,6 mohou způsobit ve vodě mléčné zákaly, zápach po chlóru, 
také podráždění očí a kůže a může docházet k ucpávání filtru. Dávkuje se 10 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 vody (1 000 litrů), 
přičemž dojde ke zvýšení hodnoty pH přibližně o 0,2 (u měkké vody je většinou potřeba vyšší dávky). 
Návod k použití: Potřebné množství přípravku (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) pomalu přilévejte u přítoku vody do bazénu při 
zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH (testery) provádějte až po dokonalém promíchání. Tento postup opakujte, dokud pH není 
v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Hodnotu 
pH následně kontrolujte 1× týdně a zjištěné odchylky od ideální hodnoty regulujte přidáním přípravku Cranit pH plus nebo Cranit pH minus. 
Kontrola je nutná především před přidáváním dezinfekčních přípravků.
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 0,9 kg volně namodralá CH206 8595100128201

Cranit pH minus  snižuje hodnotu pH

Je určen ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 – 7,6. V tomto rozmezí působí dezin-
fekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků. Při hodnotách pH pod 6,8 může docházet ke zvýšenému narušování 
materiálů bazénu, blednutí barev a k podráždění očí a kůže. Hodnoty pH nad 7,6 mohou způsobit ve vodě mléčné zákaly, zápach po chlóru, také 
podráždění očí a kůže a může docházet k ucpávání filtru. Dávkuje se 15 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m3 vody (1 000 litrů), přičemž 
dojde ke snížení hodnoty pH přibližně o 0,2 (u tvrdé vody je většinou potřeba vyšší dávka). 
Návod k použití: Potřebné množství přípravku (rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) pomalu přilévejte u přítoku vody do bazénu při 
zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH (testery) provádějte až po dokonalém promíchání. Tento postup opakujte, dokud pH není 
v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Hodnotu 
pH následně kontrolujte 1× týdně a zjištěné odchylky od ideální hodnoty regulujte přidáním přípravku Cranit pH plus nebo Cranit pH minus. 
Kontrola je nutná především před přidáváním dezinfekčních přípravků. 
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1,5 kg volně namodralá CH207 8595100128218

kbelík 4,5 kg volně namodralá CH208 8595100128225

Cranit Chlor šok   rychlá dezinfekce vody
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Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Počáteční dávka 10 g / m3 vody

Průběžné dávkování 5 g / m3 vody

Zvýšená dávka 8 – 12 g / m3 vody

Pravidelnost ~ každých 4 – 6 dnů

Cran

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

dóza 1 kg volně namodralá CH204 8595100128188

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a bakterie

• Zvyšuje obsah aktivního chlóru

Je dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, 
tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy 
a baktérie. Použitím 1,8 g přípravku na 10 m3 vody se zvýší obsah aktivního chlóru o cca 0,1 mg/l.
Návod k použití: Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Následně 
nalejte počáteční dávku přípravku (granulátu rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do sbě-
rače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého 
promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlórování 
se doporučuje provádět večer. Následující den aplikujte chlorové tablety Cranit. Při pravidelném 
provozu přidávejte průběžnou dávku Cranit Chlor šok. Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo 
při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chlóru v roz-
mezí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. 
chlóru až na 1,0 mg/l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týdně pomocí testerů (Cranit 
Tester pro bazény 4 v 1).

Cranit Flokul ULTRA    vločkování

Je určen k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. 
Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu 
aktivního chlóru je voda v bazénu kalná. Dávkuje se 3 – 6 ml přípravku na 1 m3 (1 000 litrů) vody.
Návod k použití: Před použitím přípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 přípravkem Cranit pH plus / Cranit pH minus. Potřebnou dávku 
přípravku rozmíchejte v 10 litrech vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte do sběrače (skimmeru) 
nebo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku ve vodě a pak nechte 
odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 hodin. Po této době lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným 
vysavačem. Přípravek Cranit Flokul ULTRA použijte min. 48 hodin po přidání jiných přípravků, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění (snížení) 
účinnosti těchto přípravků. 
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 0,5 l volně namodralá CH209 8595100128232

Cranit Zima     zazimování bazénu

Je určen pro zimní údržbu bazénů. Působí proti usazování tvrdých vápenatých usazenin, tvorbě řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře. Dávkuje 
se 500 ml přípravku na 10 m3 (10 000 litrů) vody dle tvrdosti vody, pro vodu nad 10 °N je potřeba větší množství (max. 2×). 
Návod k použití: Na konci sezóny připravte bazén na přezimování dle pokynů pro zimní údržbu bazénů. Nejdříve vypusťte vodu až pod skim-
mer a zpětné trysky, odmontujte všechny odpojitelné hadice a příslušenství. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění, přidejte přípravek 
Cranit zima. Potřebné množství zřeďte 1:10–20 vodou v plastové nádobě a podél okraje vlijte do bazénu. Po zakrytí plachtou a jejím upevnění 
je bazén připraven na zimu. Sníženou hladinu je třeba nechat celé zimní období. Přípravek nezabrání zamrznutí vody v bazénu!
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Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 1 l volně namodralá CH210 8595100128249

Cranit Proti řasám   zabraňuje růstu, likvidace

Te
ch

ni
ck

ý 
lis

t č
. 3

0.
33

Technické údaje:

Aplikační teplota do 25 °C

Počáteční dávka 30 ml / m3 vody

Průběžné dávkování 10 ml / m3 vody

Pravidelnost ~ 1× týdně

Cranit Fl

Cranit Pr

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

lahev 0,5 l volně namodralá CH205 8595100128195

Obal Obsah
Počet kusů 
v kartonu

Poznámka Barva Obj. číslo EAN

blister 1 balení volně namodralá CH211 8595100128256

• Dezinfikuje všechny typy bazénů

• Likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu

• Zvyšuje obsah aktivního chlóru

Je přípravek sloužící k zabránění růstu řas a jejich likvidaci. Působí na většinu řas, které se 
vyskytují v bazénech a lze jej bez problémů použít v kombinaci s dezinfekčními  přípravky. 
Návod k použití: Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Po 
napuštění bazénu aplikujte počáteční dávku. Pokud přesto dochází k viditelnému 
růstu řas, opakujte přidání počáteční dávky za 48 hodin po odstranění zbytků řas 
z bazénu. V průběhu sezóny přidávejte udržovací dávku 1× týdně, za horkého počasí 
nebo při intenzivním používání bazénu dávkujte v kratších časových intervalech. Na 
konci koupací sezóny přidejte do vody zbylé v bazénu udržovací dávku přípravku. 
Tato dávka je opatřením proti růstu řas v průběhu zimního období a usnadní přípravu 
bazénu pro následující sezónu.

1. Před prvním napuštěním vody v bazénu
Před každým novým napuštěním bazén důkladně vyčistíme od všech mecha-
nických nečistot (vodní kámen, prach, organické nečistoty apod.). Případné 
znečištění stěn a dna bazénu po zazimování odstraníme. U všech bazénů platí 
zásada: pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje úpravu vody!

2. Po prvním napuštění bazénu vodou
Po naplnění bazénu vodou uvedeme do provozu filtrační zařízení. Případné 
pevné nečistoty na hladině odstraníme síťkou a usazeniny na dně vysavačem. 
Poté změříme a upravíme hodnoty pH na 6,8 – 7,6. Pro zvýšení hodnoty pH 
použijeme přípravek  Cranit pH plus a pro snížení hodnoty pH přípravek Cranit 
pH minus .

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Po úpravě ph vody v bazénu přistoupíme k šokové dezinfekci vody, tzn. 
zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické nečistoty prostřednictvím 
rychlorozpustného dezinfekčního přípravku Cranit Chlor šok. Ten zničí zárodky 
rostlinných a živočišných baktérií pomocí volného chlóru, ten poté z vody snad-
no a rychle vyprchá. Po dezinfekčním ošetření znovu změříme a upravíme pH.

Přípravek:  Cranit Chlor šok

3. V době dovolené
Pro zajištění kvalitní bazénové vody během doby dovolené je důležité, aby-
chom dodrželi následující pokyny. Upravíme hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Do dáv-
kovače chloru dáme trojnásobné množství pomalu rozpustných tablet Cranit 
Triplex tablety, Cranit Quatro tablety. Přidáme dvojnásobně velkou preventivní 
dávku protiřasového přípravku Cranit Proti řasám. Bazén zakryjeme fólií 
a zajistíme, aby bylo denně zapínáno filtrační zařízení na dobu dle doporučení 
dodavatele filtračního zařízení. Po návratu zkontrolujeme a upravíme hodnotu 
pH a koncentraci chloru v bazénové vodě.

Přípravky:  Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Proti řasám

4. Při přípravě bazénu na zazimování

Po skončení koupací sezóny je potřeba zajistit bazén na zimu. Nejdříve vy-
pustíme vodu až pod skimmer a zpětné trysky. Usazeniny na stěnách bazénu 
odstraníme. Poté upravíme hodnotu pH přípravkem Cranit pH plus/Cranit pH 
minus a přidáme šokovou dávku přípravku Cranit Chlor šok. Do takto ošetřené 
vody přidáme přípravek Cranit Zima, který působí preventivně proti tvorbě 
řas, bakterií a proti usazování solí vápníku., hořčíku aj. Přípravek nezabrání 
zamrznutí vody. Po zakrytí fólií je bazén připraven na zimu.

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Chlor šok, Cranit Zima, 
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

5. Ošetřování bazénové vody prováděné 

pravidelně 1x týdně

5.1. Měření a úprava pH
Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, 
funkci zařízení, životnost bazénu a dobrý pocit z koupání. Proto je nutné, 
abychom hodnotu pH kontrolovali vhodným testerem minimálně 1x týdně 
a okamžitě regulovali odchylky od ideální hodnoty pH 6,8 – 7,6.

Přípravky:  Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

5.2. Dezinfekce
Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť eliminace mikroorga-
nismů zajistí hygienickou a čistou vodu. Ideální obsah aktivního chloru je 
v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l, měříme ho testerem 1× týdně, při velkém provozu 
a v období horka častěji. Před každým dezinfekčním ošetřením vody vždy 
zkontrolujeme a změříme hodnotu pH. Při ustáleném provozu používáme 
pomalu rozpustné tablety nebo granulát. Při extrémních podmínkách provozu 
bazénu (vysoké teploty, silná zátěž bazénu koupajícími apod.) nebo pokud 
má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach), můžeme použít přípravek 
Cranit Quatro tablety, který zajistí dezinfekci vody, zabrání vzniku řas, vyvloč-
kováním odstraní koloidní nečistoty a stabilizuje chlor. 

Přípravky:  Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Chlor šok

5.3. Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace
Pravidelným dávkováním protiřasových přípravků zabráníme tvorbě řas.

Přípravky:  Cranit Proti řasám

5.4. Vyvločkování nečistot
Pro odstranění koloidních nečistot použijte Cranit Flokul ULTRA. Tento přípra-
vek pomůže při obraně proti zákalu vody, když voda přestane být jiskřivá. Při 
náhlém zkalení vody, které nemá na svědomí špatná tvrdost nebo nesprávná 
hodnota pH, použijte Cranit Flokul ULTRA. Shlukuje drobné částečky nečistot 
do větších, které je schopná písková filtrace zachytit. 

Přípravky:  Cranit Flokul ULTRA

5.5. Filtrace
Krátká doba filtrace zvyšuje spotřebu přípravků bazénové chemie a zhoršuje 
kvalitu vody. Orientační doba filtrace se počítá: Doba filtrace (počet hodin za 
den) = teplota vody : 3.

Údržba vody v bazénu



Produkty péče o Váš bazénProdukty péče o Váš bazénnnProdukty péče o Váš bazéPPrroodduukkttyy ppééččee oo VVáášš bbaazzéénnProdukty péče o Váš bazén

KATALOG  BAZÉNOVÉ  CHEMIE

Váš prodejce

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

793 91 Úvalno 353, Česká republika, tel.: +420 554 648 200, fax: +420 554 648 205
IČ: 25366483, DIČ: CZ25366483, info@denbraven.cz, www.denbraven.cz

Rychlá účinnost

Dezinfekční, likviduje řasy 
a mechy

I pro venkovní bazény

Technický list

Bezpečnostní list

Pro zazimování

Použité piktogramy:

Problém Příčina Náprava Přípravky

Zakalená voda, černé 

skvrny, zelená voda, 

slizké stěny a dno

–  nadměrný výskyt baktérií 
a řas ve vodě, na stěnách 
a na dně bazénu

– snížený výkon fi ltru

– kontrola fi ltračního zařízení
– kontrola hodnoty pH
–  kontrola aktivního chloru, 

popř. aktivního kyslíku
–  likvidace řas pomocí šokových 

přípravků
–  mechanické odstranění řas 

(okartáčování a následné odsátí)
–  nepřetržitá fi ltrace a proplacho-

vání fi ltru
– preventivní přípravek proti řasám

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Chlor šok
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Mléčně bílá voda – výskyt iontů vápníku a hořčíku
– snížený výkon fi ltru

– kontrola fi ltračního zařízení
– kontrola a úprava hodnoty pH
– vyvločkování (vysrážení) nečistot
– nepřetržitá fi ltrace

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Flokul ULTRA
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Hnědá voda –  vysoký obsah železa 
nebo manganu

– snížený výkon fi ltru

– kontrola fi ltračního zařízení
– kontrola a úprava hodnoty pH

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Voda je nejasná, 

postrádá jiskru

– organické znečištění
– snížený výkon fi ltru

–  kontrola a úprava obsahu 
aktivního chlóru 

– vyvločkování (vysrážení) nečistot
– nepřetržitá fi ltrace

Cranit Chlor šok
Cranit Flokul ULTRA

Smaragdově zelená voda – mrtvé řasy – fl okulace (vysrážení nečistot)
– nepřetržitá fi ltrace

Cranit Flokul ULTRA

Průzračně zelená voda – vysoký obsah mědi –  kontrola a úprava hodnoty pH 
(popř. zamezení styku měděných 
částí s vodou)

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Nemožnost udržet 

aktivní chlor na 

doporučené úrovni

– nadměrné organické znečištění
– vliv počasí

– kontrola a úprava hodnoty pH 
–  kontrola a úprava obsahu 

aktivního chlóru

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1
Cranit Chlor šok

Silný chlorový zápach –  špatná hodnota pH 
a tvorba chloraminů

– kontrola a úprava hodnoty pH
– dopuštění čerstvé vody
–  chlorování do bodu zlomu 

(dvoj až trojnásobná šoková dávka)

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1
Cranit Chlor šok

Svědění očí nebo 

pokožky

–  špatná hodnota pH nebo 
zvýšené množství chlóru

– kontrola a úprava hodnoty pH
– kontrola obsahu aktivního chlóru
– dopuštění čerstvé vody

Cranit pH plus
Cranit pH minus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Koroze kovových částí – nízká hodnota pH – zvýšení hodnoty pH Cranit pH plus
Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Co dělat když...
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Co dělat když...


