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Resim Açıklama Birim (kg) Kod Liste Amb. 

Fiyatı B. Fiyat

PİNA GRANÜL KLOR %56 
%56'lık toz klor içerir ve yavaş çözünür,Bu açıdan günlük kullanıma uygundur. 
Açık yüzme havuzlarında 1-3ppm serbest klor seviyesi için 100m3 havuz 
suyuna 180-550gr ürün uygulanır.

10 BDC01 $52,00 $5,20

25 BDC02 $125,00 $5,00

50 BDC03 $233,00 $4,66

KALSİYUM HİPOKLORİT %65
%65'lik toz klor stabilizatör içermez ve hızlı çözünür.Bu açıdan,%65 toz klor 
sadece şok dezenfeksiyon kullanımına uygundur. Yüzme havuzlarında,
şoklama kullanımda 100m3 su için 1,000-1,250gr kullanılması tavsiye edilir.

40 BDC05 $200,00 $5,00

GRANÜL KLOR %90
%90'lık (Triklor) toz klor stabilizatörlüdür. Klor oranı yüksektir, kuvvetli bir 
dezenfektandır. Periyodik dezenfektan olarak kullanıma uygundur. Yüzme 
havuzlarında, periyodik kullanımda 100 m3 su için 100-150 gr kullanılması 
tavsiye edilir. 

25 BDC26 $168,00 $6,72

50 BDC27 $335,00 $6,70

TABLET KLOR %90
%90 tablet klor stabilizatör içerir, yavaş çözünür ve etkili bir dezenfektandır. 
Tablet klor'u sadece Klorinatör ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.100 m3'lük 
bir yüzme havuzunda, clorinator içinde günde ortalama 1 tablet erir (200gr)

25 BDC08 $181,00 $7,24

50 BDC09 $342,00 $6,84

SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR)
Otomatik dozaj sistemlerinde kullanılmak üzere sıvılaştırılan %15’lik klor 
çözeltisidir. Yüzme havuzları günlük kullanımında 100 m3 suya 1-1.5 litre 
kullanılması önerilir. 

35 BDC43 €26,00 0,74€

PİNA TOZ pH DÜŞÜRÜCÜ
Dozajlama sistemi ile filtrasyon sistemi öncesinde kullanılır.Otomatik bir 
sistemde kullanılabilir. Manual uygulamada ise pH'ı 0,1 birim düşürmek için 100 
m3 suya 1 kg PİNA toz pH düşürücü toz kullanılır. 

10 BDC44 €14,00 1,40€

25 BDC11 €31,00 1,24€

PİNA SIVI pH DÜŞÜRÜCÜ
Dozajlama sistemi ile filtrasyon sistemi öncesinde kullanılır.Manual uygulamada 
PH'ı 0,1 birim düşürmek için sert sulara 1,5Lt yumuşak sularda 1Lt kullanılır. 

30 BDC45 €17,00 0,57€

PİNA YOSUN ÖNLEYİCİ
Havuz sularında yosunlaşmayı önlemek amacıyla kullanılır. Kullanılacak miktar 
denge tankına veya dozaj pompası ile filtrasyon sisteminden önce 
dozajlanabilir. Periyodik bakımda 100 m3 suya 1 litre uygulanmalıdır. 

10 BDC14 €20,00 2,00€

20 BDC87 €37,00 1,85€

PİNA SIVI BERRAKLAŞTIRICI
Bulanıklığı gidermek için 1000g/100m³ oranında kullanılmalıdır. Havuza 
doğrudan uygulanamaz. Direk denge tankına veya filtrasyon sistemi öncesi 
dozlanabilir. Çöktürücü ile birlikte kullanılmamalıdır. 

10 BDC37 €14,00 1,40€

20 BDC88 €27,00 1,35€

PİNA SIVI ÇÖKTÜRÜCÜ
Filtrelerde tutulmayan partikülleri bir araya toplayıp büyütür ve çöktürür.
Havuzun su giriş noktalarına yakın bir noktadan dozlanabilir.pH'ı 7,2-7,6 iken 
uygulanmalıdır.100 m3 suya 0,5-1kg kullanılmalıdır. 

10 BDC18 €13,00 1,30€

20 BDC89 €24,00 1,20€

PİNA YÜZEY TEMİZLEYİCİ
Havuz fayans-cam mozaik (kaplama) yüzeyinde oluşabilecek kirliliklerin 
giderilmesi amacıyla fırça ile kullanılır. Uygulama bittikten sonra bol su ile 
durulanır. Liner havuzlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. 

10 BDC36 €11,00 1,10€

20 BDC90 €20,00 1,00€

1- Vade : 90 gündür, fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyatlar, kamyon bazlı siparişler hariç İstanbul fabrika teslimidir.
2- Fatura tarihindeki Merkez Bankası satış kuru geçerlidir. 
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