
LT-Tuote Oy  Sorronrinne 12, 08500 Lohja  Puh. 019-383 921 
myynti@lt-tuote.fi www.lt-tuote.fi 
 

UIMA-ALTAAN HOITO-OHJEITA 
 
 
 
Noudata kemikaalien käsittelyssä aina suurta varovaisuutta, säilytä hapot ja emäkset erillään 
ja tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin. 
 
TAVALLISIMMAT UIMA-ALLASKEMIKAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ: 
 
TUOTE   KÄYTTÖTARKOITUS KÄYTTÖOHJE 
 
UIMA-ALLASKLOORI Veden desinfiointi   

Ensiannostukseen 4 g/m
3
 vettä. Päivittäiseen jatkokäsittelyyn 0 - 2 g/m

3
 

veden kuormituksesta riippuen. Shokkiklooraukseen 3 - 4 g/m
3
 vettä. 

Välittömästi liukenevaa uima-allasklooria voidaan sirotella sellaisenaan 
veteen. Annostelupumppua käytettäessä valmistetaan liuos, jossa on  
1 kg uima-allasklooria ja 60 l vettä (n. 1% liuos). 

  1g uima-allasklooria/m
3
 vettä vastaa 0,5 mg/l vapaata klooria. 

  Vapaan kloorin määräksi suositellaan 0,6 - 1,0 mg/l.  
  Uima-allaskloori ei sisällä kalkkia eikä aiheuta saostumia altaaseen. 
  HUOM. Valmistettaessa uima-allaskloorista vesiliuosta, on varottava  
  sekoittamisessa syntyvää pölyä ja kuohahdusta. 
 
MELPOOL GEL   Uima-altaan vesilinjan Pesuaine 

  
Tätä pesuainetta käytetään rasvaisen lian ja kerrostumien poistoon 
erityisesti altaan vesilinjassa. 
Laske altaan vedenpintaa muutamalla senttimetrillä. Levitä pesuaine sienellä 
tai harjalla puhdistettavalle pinnalle. Anna pesuaineen vaikuttaa muutamia 
minuutteja ja huuhtele runsaalla vedellä. Pienien pesuainemäärien 
joutuminen uima-allasveteen ei vaikuta veden laatuun. 

 
TRIKLOORITABLETIT  Veden desinfiointi   
 

Triklooritabletit asetetaan uima-altaassa kelluvaan klooriannostelijaan.  
  Tabletteja ei saa heittää suoraan altaaseen. Annostelu: 1 tabletti / 30 - 35 m³  

uima-allasvettä lisättynä 5-8 päivän välein. Annostelutarve saattaa kuitenkin 
vaihdella suurestikin riippuen altaan käyttäjämäärästä, auringonvalosta jne. 
Annostelun tuleekin tapahtua uima-allasveden vapaan kloorin määrää 
seuraten ja  tarvittaessa annostusta lisätään tai vähennetään. Vapaan 
kloorin määräksi suositellaan 0,6 - 1,0 mg/l. 

        
  HUOM. Tableteista liukenevat rakeet saattavat valkaista altaan sisäpintaa 
  (maalausta, kangasvuorausta tai muita vastaavia pintoja). 
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pH SÄÄTÖ pH+ Veden pH arvon nosto 
  

Allasveden pH:n on oltava neutraalilla alueella, ihanteellinen pH arvo on  
7,2 - 7,4. 

1 kg pH SÄÄTÖ pH+ kemikaalia / 100 m
3
 vettä nostaa pH arvoa vähintään 

0,1:llä vaikuttaen samalla myös veden karbonaattikovuutta nostavasti. Liuota 
laskettu määrä pH SÄÄTÖ pH+ kemikaalia veteen muoviastiassa 
(esimerkiksi 1kg/10 l vettä) ja kaada liuos altaaseen. pH SÄÄTÖ pH+ 
kemikaalin lisäyksen tulee tapahtua asteittain (n. 3 tunnin välein) ja pH arvoa 
mitaten. 

 
pH SÄÄTÖ pH- Veden pH arvon lasku  
 

Allasveden pH:n on oltava neutraalilla alueella, ihanteellinen pH arvo on  
7,2 - 7,4. 

1 kg pH SÄÄTÖ pH- kemikaalia / 100 m
3
 vettä laskee pH arvoa vähintään 

0,1:llä. Liuota laskettu määrä pH SÄÄTÖ pH- kemikaalia veteen 
muoviastiassa (esimerkiksi 1kg/10 l vettä) ja kaada liuos altaaseen. pH 
SÄÄTÖ pH- kemikaalin lisäyksen tulee tapahtua asteittain (n. 3 tunnin 
välein) ja pH arvoa mitaten. 

 

TEHOTABLETTI 4 Monivaikutteinen   
 

Orgaaninen klooriyhdiste 200 g tablettina uima-allasveden käsittelyyn. 
Tabletti sisältää desinfiointiaineen, stabilointiaineen, leväntuhoaineen ja 
kirkasteen. Tabletit lisätään veteen kelluvan klooriannostelijan avulla. 
Tabletteja ei saa lisätä suoraan uima-altaaseen. Tableteista irtoavat muruset 
saattavat valkaista tiettyjä uima-allaspinnoitteita kuten vinyyliä tai maalia. 
Annostelu: 1 tabletti 30 - 35 m3 uima-allasvettä kohti 3 - 5 päivän välein. 
Tarvittava määrä vaihtelee suuresti esimerkiksi auringonvalon ja altaan 
kuormituksen mukaan. Klooripitoisuus on mitattava tarkoitukseen sopivalla 
mittarilla, esimerkiksi Pooltester. Noudata mittarin ohjeissa olevia 
pitoisuusarvoja. 

   
  HUOM. Tableteista liukenevat rakeet saattavat valkaista altaan sisäpintaa 
  (maalausta, kangasvuorausta tai muita vastaavia pintoja). 

 
 
ALUMIINISULFAATTI Veden kirkastaminen  
 

Käytetään 10 g vesikuutiota kohti. Liuota alumiinisulfaatti pieneen 
vesimäärään ja kaada tasaisesti altaaseen. Annetaan suodattimen käydä 
yhtäjaksoisesti, kunnes  vesi kirkastuu. Veden ollessa sameaa on aina ensin 
tarkastettava pH ja klooriarvot ja tarvittaessa säädettävä ne oikeiksi.  
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MELGICIDE S Uima-allasveden leväntuhoaine   
 

Uima-allasveteen saattaa syntyä levää, joka ilmenee yleensä veden 
vihreänä tai leväntuhoaine tummana värinä ja suodattimen tukkeutumisena. 
Altaan pohja ja reunat tulevat liukkaiksi ja veden pintaan voi tulla vaahtoa.  
Melgicide S on vähävaahtoinen, pitkävaikutteinen leväntuhoaine. Tuotetta 
voidaan käyttää viikoittain estämään levänmuodostus ja sillä voidaan tuhota 
jo muodostunut levä. Normaalina pitoisuuksina annosteltuna Melgicide S on 
täysin biologisesti hajoava tuote. Monista muista leväntuhoaineista poiketen 
Melgicide S soveltuu täysin käytettäväksi uima-allaskloorin kanssa. 
Huolimatta leväntuhoaineen bakteereja tuhoavasta vaikutuksesta, sitä ei 
pidä käyttää yksinään vaan yhdessä kloorin kanssa. Leväntuhoaine toimii 
parhaiten kun allasveden pH on 7,2 - 7,4. Säilytys +1 C - +25 C. Melgicide S 
voidaan annostella pumpulla allasveteen tai se voidaan kaataa tasaisesti 
veden pinnalle. Tuotetta ei suositella kaadettavaksi pintaventtiiliin eikä 
suodattimeen, koska osa leväntuhoaineesta voi jäädä suodattimeen.  

Annostelu: Ensiannostus 10 ml leväntuhoainetta / 1 m
3
 uima-allasvettä. Jos 

levää esiintyy altaassa, annostellaan 20 - 30 ml / 1 m
3
 vettä. Viikoittain 

lisätään altaaseen 2 - 4 ml leväntuhoainetta / 1 m
3
 vettä. Käytettäessä 

leväntuhoainetta levän poistoon kaakeleista, portaista, ponnahduslaudoista, 
suihkutiloista jne. valmistetaan pesuaineeksi liuos, jossa on n.10 ml 
leväntuhoainetta vesilitraa kohti. 
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