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ALKORPLUS 81052 002 
Fertőtlenítő, előkezelő szer 
 
 
 

Az alkalmazás célja 
Az ALKORPLAN béleléssel készülő úszómedence csak akkor ad teljes megelégedést, ha a fólia-
burkolatot tiszta alapfelületre építik be. Az ALKORPLAN lemez (fólia) és az alapfelület között  
nedvesség maradhat, vagy oda nedvesség kerülhet. Amennyiben ide szerves anyagok, mikroorga-
nizmusok is bejutnak, akkor felléphet a gombásodás, baktériumképződés, ezt követően pedig az 
anyagkárosodás, elszíneződés veszélye. Ennek elkerülésére javasoljuk, hogy az alapfelületet a 
fóliaburkolat elhelyezése előtt kezeljék az ALKORPLUS 81052 002 tisztító, fertőtlenítő szerrel. 
 
 
Anyagfelhasználás 
A fertőtlenítő szer 1 literes kiszerelésű. Az 1 liternyi anyagot oldjuk fel 9 liter vízben. Ez a 
mennyiség nagyjából egy átlagos úszómedence (kb. 75 m2) felületének kezeléséhez elegendő. Az 
oldatot ecsettel, hengerrel, vagy szórással is felhordhatjuk, betartva a biztonsági óvintézkedéseket. 
 
 
Új úszómedencék  
Az új építésű úszómedencék felülete általában tiszta, de nem teljesen steril. Az ALKORPLUS 
81052 002 kezeléssel fertőtleníthetjük a fóliaburkolat aljzatát. A szer tartós hatásának köszönhetően 
megelőzhető az esetlegesen csak később bekövetkező szennyező, fertőző anyagok képződése is. 
Alkalmazzuk a szert az alapfelület kezelésére, majd hagyjuk azt megszáradni, mielőtt ráhelyeznénk 
a fóliaburkolatot. 
 
 
Felújítás 
Öregebb, korábban készült, új fóliaburkolattal ellátandó medencék általában már mikróbákkal, 
szerves anyagokkal szennyezettek. Egy kezdeti kezelés az ALKORPLUS 81052 002 szerrel feloldja  
a szerves anyagokat és fertőtleníti az alapszerkezetet. Körülbelül 1 óra múlva a kezelt  szerkezetet 
öblítsük le, az így keletkező anyagot, folyadékot távolítsuk el, és a felületet hagyjuk megszáradni. A 
kezelést ezt követően ismételjük meg, és így egy tartós védelmet kapunk. 
 
 
Átszivárgás hátoldal felől 
A talajvíz, vagy esővíz átszivárgása a medence szerkezeten a hátoldal felől elindíthatja új szerves 
anyagok, mikróbák képződését az aljzat és az ALKORPLAN lemez között. Ezért mielőtt kezelnénk 
a felületet az ALKORPLUS 81052 002 szerrel, javítsunk azon ki minden repedést, tömítetlenséget.  
 


