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kloorittomaan vedenkäsittelyyn
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v e d e n k ä s i t t e l y y n

Saness-tuotteilla tehtävä happikäsittely on hyvä vaihtoehto kloorille, sillä kloori aiheuttaa monelle 
herkkäihoiselle ärsytysoireita. Saness-tuotteiden pitkävaikutteiset vedenkäsittelyaineet 
desinfioivat veden luotettavasti, ollen samalla hellävaraisia iholle. Teho kestää parhaimmillaan 
jopa viisi kuukautta, joten vesi pysyy kirkkaana ja bakteeri- ja levävapaana koko käyttökauden. 

Saness Pool 1 

• Desinfioi
• Estää levänkasvua

Saness Pool 1-vedenkäsittelyaine sisältää lähinnä 
veden desinfiointiin ja levänestoon tarvittavia 
aineita. Aine estää mikro-organismien kasvun ja 
solu-hengityksen. Näin kaikki itiöt, bakteerit, levät 
ja haitalliset sienet kuolevat varmasti ja nopeasti. 

Vedenkäsittelyaine ei sisällä mitään hapettavia tai 
ihoa ja silmiä ärsyttäviä ainesosia (kuten klooria tai 
peroksidia) eikä raskasmetalleja. Altaan vesi hoitaa 
ihoa ja lisää uintimukavuutta.  

Saness Pool 2 

• Tehostaa suodattimen toimintaa
• Estää kalkkisaostumien ja metallipinttymien

muodostumisen
• Sisältää ihoa hoitavia ainesosia

Saness Pool 2 :n lisäaineet täydentävät Saness Pool 1:n 
vaikutusta. Flokkausaine tehostaa suodatinlaitteiden 
toimintaa (myös patruunasuodatinten), jolloin vedessä 
olevat epäpuhtaudet poistuvat ja vedestä tulee 
kristallinkirkasta. 

Erityinen stabilointiaine estää kalkkisaostumien ja 
metallipinttymien muodostumista. Lisäaineet, kuten 
ihoa suojaava betaiini, tekevät kylpemisestä miellyttävää. 

Annostus: 10 m3 kohti: 1 litra Saness Pool 1-vedenkäsittelyainetta + 1 litra Saness Pool 2-vedenkäsittelyainetta. 
Lisäksi suosittelemme hankkimaan Saness Test kit-paketin, joka sisältää tarvittavat mitta-astiat sekä tarvikkeet 
pH-arvon ja Saness-kemikaalin pitoisuuksien mittaukseen. 1- ja 2-vaiheen kemikaalit riittävät normaalioloissa 
pitämään veden puhtaana ja kirkkaana noin 5 kk. Lisäannostelua ei yleensä tarvita, ellei altaaseen lisätä vettä. 
Lisäannostelun tarpeen huomaa leväkasvustosta eli altaassa tuntuvista liukkaista alueista. Tällaisissa 
tapauksissa vedenkäsittelyainetta lisätään ¼ alkuannoksesta. Veden pH:lla ei ole suurta merkitystä Saness 
Poolin toiminnalle, toisin kuin useille muille vedenkäsittelykemikaaleille. pH-arvoa tulee kuitenkin seurata 
säännöllisesti, koska vesi muuttuu aggressiiviseksi ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja sekä syövyttää altaan 
metalliosia mikäli pH ei ole optimirajoissa (7,2–7,4). 


