
Srebro jest metalem naturalnie
występującym w przyrodzie. Człowiek
poddawany jest działaniu srebra
codziennie w ilości śladowej przez
oddychanie, picie wody i spożywanie
żywności.

Pierwiastek ten jest niezbędny dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Jest znany jako naturalna substancja
antybiotyczna w profilaktyce i stosowany
szeroko na całym świecie jako suplement
diety.

W życiu codziennym jesteśmy
narażeni na działanie chemii gospodarczej.
Możemy wyeliminować zagrożenie
toksycznych środków, wprowadzając do
wody stężony pierwiastek śladowy – nano
srebro w produkcie ECO Pool Ag, który
naturalnie eliminuje rozwój bakterii
i grzybów. Preparat ECO Pool Ag
zabezpiecza wodę basenową przed
infekcjami i rozwojem szkodliwych
zarazków.

ECO Pool



ECO Pool
Pompę filtra zostawiamy włączoną do
czasu, kiedy woda stanie się czysta.
W tym momencie woda jest przygotowana
do kąpieli.
Pozostałe 2/3 ustalonej ilości środka
wlewamy do basenu w odstępie co 7 dni
(całą ilość wlewamy w ciągu 21 dni).

Oprócz uzdatniania wody filtracją oraz
innymi środkami basen trzeba czyścić
mechanicznie z różnych zanieczyszczeń
pływających na powierzchni oraz
opadających na dno.
Jeśli woda traci klarowność i barwę to
w pierwszej kolejności należy sprawdzić
oraz wymienić wkład filtra i dodać do wody
preparat ECO Pool Ag, w ilości 10 krotnie
mniejszej niż przy pierwszym zalewaniu
basenu. Tak samo postępować przy
znacznych ubytkach wody w basenie.

Jak postępować z basenem 
PRZED SEZONEM?
1. Na wiosnę przed sezonem kąpielowym

basen należy wyczyścić.
2. Ściany basenu wymyć środkami

przeznaczonymi do tego celu
i pozostawić do wyschnięcia.

3. Przemyć nieckę basenu produktem
ECO Pool Ag i pozostawić do
wyschnięcia.

4. Następnie napuścić wodę i przystąpić
do jej uzdatniania produktem ECO Pool
Ag.

Jak postępować z basenem            
W SEZONIE?
Dozowanie: 1 litr produktu Eco Pool Ag
wlać do 1000 litrów (1m³) wody
basenowej.
Po napełnieniu basenu wodą do żądanego
poziomu wlewamy 1/3 ustalonej dawki
środka ECO Pool Ag. Nie wlewać całości za
jednym razem.



Czas działania pompy i filtra:
Zwykle wystarczy uruchamiać pompę
2 razy dziennie na 2 do 4 godzin
w zależności od wielkości basenu, stopnia
zanieczyszczenia i wydajności pompy.
W okresie długotrwałych upałów zaleca się
wydłużyć dwukrotnie czas pracy filtra
i pompy. Zasada jest taka: im dłużej działa
pompa i filtr tym dłużej mamy bezpieczną
wodę.

Jak postępować z basenem     
PO SEZONIE?
Na jesień wodę z basenu odpuścić do
poziomu dysz, a do reszty wody nalać
środek ECO Pool Ag, który zapobiega
rozmnażaniu się glonów oraz zapobiega
przyklejaniu się brudu do ścian
i osadzaniu na ścianach osadów
mineralnych. Następnym krokiem jest
wypuszczenie wody ze skimmera,
orurowania i filtra oraz demontaż pompy.

Następne zalecenia:
Preparat cechuje się wyjątkową
skutecznością zarówno na etapie usuwania
biofilmu – glonów, jak i dalszego
utrzymania czystości wody.

1. Dawka uderzeniowa w celu usunięcia
biofilmu (glonów) w systemie:
Zastosować dawkę uderzeniową - 1 litr
produktu ECO Pool Ag do 1000 litrów
(1m³) wody basenowej i uruchomić
pompę obiegową, jak również dysze
oraz turbiny. Rezultatem działania
będzie uwolnienie biofilmu. Może
okazać się konieczne uzupełnienie
wody oraz dokładne wymycie lub
wymiana filtra.

2. Po uzupełnieniu wody oraz w celu
utrzymania czystości wody stosuje się
dawkę utrzymaniową – 0,1 -1 litr
produktu ECO Pool Ag do 1000 litrów
(1m³) wody basenowej.
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Zalety preparatu
ECO Pool Ag

• naturalne pH - absolutnie żadnych
problemów z podrażnieniami skóry,
błony śluzowej, oczu, itp.

• brak zagrożenia w przypadku
przedawkowania w stężeniach

• nie jest środkiem rakotwórczym
i mutagennym

• jest bezzapachowy, nietoksyczny,
bezbarwny i bez smaku

• nie wywołuje korozji, chroni armaturę
i inne urządzenia basenowe przed
żrącym działaniem chloru

• nie wymaga utylizacji (metal występujący
w przyrodzie)

• można go stosować bez względu na
zasolenie wody – kąpiele solankowe
i termalne

• długoterminowa skuteczność

Podczas kontaktu z preparatem ECO Pool Ag
skóra staje się gładsza, łagodzą się
zaczerwienienia, znika pieczenie błon
śluzowych podrażnienie oczu, pozbywamy

się problemów dermatologicznych. Produkt
posiada atest PZH.
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