
BENAMIN  WINTERCARE 
 
Chemikalia basenowe 

 
Karta katalogowa 

 
09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zdjęcie poglądowe 
 
 

OPIS PRODUKTU 

Benamin Wintercare zapobiega powstawaniu osadów 
kamiennych, zanieczyszczeń oraz odkładaniu glonów w 
zbiorniku, w którym woda pozostaje na okres zimowy. 
Nie zawiera chloru ani bromu. Nie pieni się. Posiada 
neutralne pH. Ułatwia wiosenne czyszczenie niecki i 
minimalizuje ilość środków czyszczących. 
Własności: bezbarwna ciecz o charakterystycznym 
zapachu. 
 
 
SPOSÓB STOSOWANIA 

Preparat należy stosować wyłącznie do wody basenowej. 
Przed użyciem należy wyregulować wartość pH wody w 
zakresie 7,0 – 7,4. Na koniec sezonu kąpielowego preparat 
Benamin Wintercare należy rozcieńczyć z wodą, 
rozprowadzić po powierzchni lustra wody i pozostawić 
działającą pompę obiegową przez kilka godzin. Dzięki 
temu, preparat będzie równomiernie rozprowadzony w 
całej niecce basenowej.  
Ilość wprowadzanego preparatu zależy od twardości 
węglanowej wody (tutaj podanej w stopniach niemieckich). 
Na 10 m3 wody należy dozować: 
0 – 6°d     400 ml 
7 – 12°d    500 ml 
13 – 18°d  600 ml 
19 – 25°d  700 ml 
> 25°d       800 ml 

UWAGI 

Nie mieszać z innymi chemikaliami. 
Nie przelewać do innych pojemników. 
Przy pracy z preparatem używać rękawic, ubrania i 
okularów ochronnych. 
Nie wlewać do wód powierzchniowych (rzek, jezior, 
stawów), podziemnych, kanalizacji. 
Preparat należy przechowywać w opakowaniach 
zamkniętych, w chłodnym i suchym pomieszczeniu z 
dala od produktów spożywczych, napojów i substancji 
łatwopalnych. 
Preparat należy chronić słońcem i mrozem. 
 
Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu 
są zamieszczone na karcie charakterystyki produktu. 
 
100 g produktu zawiera: 
2,5 – 10 g chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy 
(kationowy środek powierzchniowo czynny) 
 
 
OPAKOWANIE 

351229 kanister 10 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje zamieszczone w niniejszej karcie odpowiadają 
naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Mają one za zadanie 
informować o naszych produktach i ich zastosowaniu, 
jednakże pomimo określonych właściwości nie gwarantujemy 
skuteczności preparatu w zastosowaniach innych od 
opisanego. Gwarantujemy wysoką jakość produktów w ramach 
naszych ogólnych warunków sprzedaży. Wszelkie prawa  
producenta zastrzeżone. 
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