
POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ O SOLÁRNE PLACHTY

Bazénové plachty GeoBubble sú vyrobené tak, aby priamo plávali na hladine vody.  Solárna bublinková 
plachta je vyrobená z piesvitného materiálu, pre získanie maximálnej energie zo slnečného žiarenia. 

Sol+Guard™ 

Tepelneizolačné a teplo absorbujúce bublinkové plachty sú prevžne vyrábané z materiálu v tmavej 

farbe, navrhnuté tak, aby minimalizovali straty energie a absorbovali teplo zo slnka.  

EnergyGuard™ 

Bublinkové plachty, ktoré odrážajú teplo sú navrhnuté pre veľmi horúce podnebie a odrážajú 

slnečné žiarenie z povrchu bazéna, vyrobené sú hlavne z bledšieho nepriehľadného materiálu.  

CoolGuard™ 

Bazénové bublinkové plachty vyžadujú priebežnú starostlivosť a údržbu. Pre ľahšie používanie sa 

odporúča namontovať ju na kvalitné rolovacie zariadenie (naviják)..  

Tieto výhody získate používaním plachty:  

1. Typ GeoBubble™ solárna plachta ohreje a navýši teplotu vody (& udržiuje jej teplotu) až do 

8°C   

2. Solárna plachta  GeoBubble™ udrží teplotu vodu a zníži potrebu používania chemikálií až o 

30 - 60%  

3. Znižujú čas na čistenie bazéna, pretože špina a nečistoty sa nedostanú do bazéna  

4. Budete šetriť vodou, pretože znížite vyparovanie z hladiny bazéna až o 98%+. Testy dokazujú, 

že pri bežných veľkostiach bazénov s rozmermi okolo 5m x 10m (16’ x 32’) môžte ročne ušetriť 

až 45m3 vody   

5. EnergyGuard™   a   CoolGuard™ GeoBubble plachty znížia čas filtrácie/čerpadla až do 

výšky 50% 

Aká je životnosť? 

UV  žiarenie (ultrafialové) a bazénové chemikálie, najmä chlór, na plachtu nepretržite útočia, takže 

bazénová plachta je vystavená veľmi vysoko zaťaženému prostrediu. Taktiež teplota hrá svoju úlohu,  

zosilňuje účinky chlóru aj UV žiarenia. Životnosť plachty je limitovaná, a to, či to bude 50 - 125% 

predpokladanej doby, závisí od starostlivosti o ňu. Naše nové plachty GeoBubble EnergyGuard™, 

Sol+Guard™ a CoolGuard™(nové linky) majú záruku 6 rokov.  

Prostredie v bazéne je ovplyvňované: 

1. množstvom a intenzitou vystavenia UV žiareniu. 

2. obsahom bazénovej chémie (ako chlór) ivo vode  
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3. Parametre chemickej rovnováhy vody (pH) Potens Hydrogen, (CH) Calcium Hardness/

kalciová tvrdosť, (TA) Total Alkalinity/celková alkalita  

4. Teplota vody v bazéne (ak je plachta na vode v bazéne)  

5. Teplo generované v plachte (keď je plachta mimo bazéna)  

6. Kombinácia horeuvedených faktorov  

Aby sme to zosumarizovali: bazén s vysokým obsahom chlóru/nerovnováha vody znižuje životnosť 

bublinkovej plachty a urýchluje proces degradácie. 

Zaistite chemickú rovnováhu vody dodržaním nasledujúcich odporúčaných parametrov: 

1. Potens Hydrogen (pH) vody  

Ideálna hodnota 7.4, možné rozpätie: 7.2 až 7.8 

ak je pH vody príliš nízke, voda sa stáva korozívna, 

ak je pH privysoké, dochádza k vyzrážaniu 

2. vápniková tvrdosť (CH) 

Ideálna hodnota 275, rozpätie: 150 - 400 ppm  

ak je CH prinízka, voda sa stáva korozívna, ak je

pH privysoké, dochádza k vyzrážaniu  

3. Total Alkalinity (TA) 

Ideálna hodnota 100 rozpätie: 80 - 120 ppm  

ak je TA prinízka, voda sa stáva korozívna, ak je

TA privysoká, dochádza k vyzrážaniu

Nikdy nedovoľte, aby hodnota obsahu voľného chlóru(Free Chlorine) prevýšila 4.0 ppm (4 diely

chlóru na 1 million dielov vody, čo je 4ml na m3). Ideálna je 2.0 ppm prípadne v rozpätí 1.0-3.0 

ppm. Ideálne je CC (Combined Chlorine/viazaný chlór) 0 ppm a hodnota nemá prekročiť 0.2 ppm 

Tieto hodnoty sú odporúčaným rozpätím pre bezpečnú vodu v bazéne. Pre ďalšie informácie 

kontaktujte Vášho dodávateľa bazénovej dezinfekcie. 

Ak prevádzate “zašokovanie” s rýchlorozpustným chlórom, zaistite vybratie plachty z bazéna a späť ju 

vráťte iba ak hodnota obsahu chlóru je už opäť normálna. 

Vysoké hodnoty obsahu chlóru a nevyvážená voda pôsobia na plachtu korozívne a vedie predčasnému 

stárnutie, vybieleniu, odfarbeniu a kryštalizácii zvyškov chemikálií na povrchu bublinkovej plachty.  



Chlór je vo svojej prirodzenej forme plyn, avšak ak sa pridá do bazénovej vody (pevný, tekutý alebo 

plynný) automaticky prejde do svojej prirodzenej formy (plynnej) a stúpa postupuje cez vodu a dostane sa 

vyparovaním až do atmosféry. Keď je bublinová plachta na bazéne, nedochádza k vyparovaniu,  chlór

recirkuluje cez vodu vďaka pohybu, ktorý vytvára recirkulačné čerpadlo filtráčného zariadenia. Takto sa 

dezinfikuje voda. Obsah chlóru vo vode sa zvýši, ak je bazén zakrytý plachtou. Aby ste tomu zabránili, je 

potrebné zamedziť zvýšeniu koncentrácie chlóru. Dávkovanie chlóru sa musí znížiť, na 30 - 60%. Znížte 

dávkovanie na automatickom dávkovači chlóru alebo na salinátore. Ak dávkujete manuálne, znížte 

množstvo tak, aby sa neprekročili štandardné hodnoty chemickej rovnováhy vody.  

Čerpací a filtračný systém by mal byť počas teplejšej časti dňa v činnosti (od 10.00 do 16.00), ak je na 

bazéne solárno- alebo energiu-absorbčná plachta. Slnko ohrieva vodu prepúšťaním pri plachte Sol

+Guard™,,alebo absorbuje teplo cez plachtu EnergyGuard™. Teplejšia voda stúpa hore spolu s 

chlórom, zatiaľ čo spodná voda zostáva chladná. Je potrebné recirkulovať a miešať teplejšiu vodu s 

koncentrovanejším chlórom po celom objeme bazéna, čím sa zabráni jej hromadeniu tesne pod 

plachtou. Miešanie teplej a ohriatej vody pomáha cirkulácii chlóru a predĺženiu životnosti plachiet 

Delaminácia - oddeľovanie vrstiev 

Solárne bazénové plachty pozostávajú z dvoch vrstiev materiálu laminovaného dokopy. Delaminácia

je process oddelenia dvoch vrstiev z dôvodu prehriatia. Stáva sa to len výnimočne, ale za špecifických 

podmienok sa to môže stať. Materiálová delaminácia spôsobená chybou vo výrobe by bola vtedy, ak 

by sa dve vrstvy materálu úplne oddelili. 

Delaminácia je spôsobená prevažne prehriatím. Ak je solárna plachta namotaná na rolovacom 

zariadení (navijáku) bez ochranného krytu a je vystavená plnému slnčnému žiareniu aj na kratšiu 

dobu - menej ako 5 minút ak je veľmi horúco - môže dôjsť k prehriatiu. Ako prevencia slúži reflexný kryt 

od Plastipack, ale najlepšie je plachtu na rolovacom zariadení premiestniť na zatienené miesto. Jasne 

zbadáte na vrchu guličiek konvexné zaoblenie - alebo vybúlenie - nie sploštenie. V niektorých prípadoch 

môžu vzniknúť vrecká delaminácie. Tieto vyzerajú ako veľké bubliny, prípadne tvoria priebežnú čiaru  

cez šírku plachty, paralelne s rolovacím zariadením.  

Delaminácia sa typicky objavuje na konci plachty, vzdialenejšom od rolovacieho zariadenia, keď je na 

vode. 

 



Bazénové prekrytie môže výrazne zosilniť slnečné žiarenie - vygeneruje také množstvo energie, ktoré 

prehreje vrstvy bublinkovej plachty na teplotu podobnú tej, ktorá sa používa na je laminovanie 

(spojenie vrstiev)v procese výroby. Vzduch vo vnútri bubliniek je extrémne horúci a rozpína sa tak, že 

vytvorí pretlak, ktorý spôsobí rozpojenie vrstiev . 

Keďže delaminácia je spôsobená iba prehriatím, musí sa voči tomu preventívne chrániť a nepodlieha 

záruke. Riešením je vždy chrániť plachtu pred prehriatím, ak nie je na vode, reflexným krytom, prípadne 

odložením do tieňa. 

Kondenzovanie pary v bublinkách 

Polyetylén ako materiál, z ktorého sa 

plachty vyrábajú, nie je úplne 

nepriepustný. To znamená, že umožní 

malému množstvu kvapaliny alebo 

plynu preniknúť cez neho. Keď sa 

teplota zvonku bubliniek zníži pod “rosný 

bod”, para vo vnútri bubliniek 

skondenzuje, takže zostane v nich malé 

množstvo vody. Tento kondenz je úplne 

normálny a nemá vplyv na funkčnosť 

plachty alebo jej životnosť. Keď potom 

teplota vo vnútri bubliny opäť stúpne, 

voda sa odparí. 

Zmraštenie polyethylénových bazénových plachiet 

Aj záhyby na materiáli, tvorené pri 

skladaní alebo navýjaní plachty, ak je 

mimo bazéna, majú vplyv na jej stav. Iným 

javom, ku ktorému môže dôjsť je stav, 

kedy sa zvýši napätie v materiáli a 

rozmery plachty sa mierne zmenšia. 

Zistilo sa, že toto splynovanie je fenomén, 

spojený s teplotou vody a rovnováhou 

úpravy vody. Často v takomto prípade 

podrobnejšia kontrola bubliniek odhalí 
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malé množstvá vlhkosti medzi bublinkami spôsobené kondenzáciou. Je treba premerať hodnoty

parametrov chemickej rovnováhy vody, urýchlene ju upraviť a obnoviť bezpečné hodnoty tak rýchlo, ako

je to možné, aby poškodenie plachty bolo čo najmenšie.  

A napokon, ak sú plachty ponechané na silnom slnečnom žiarení, ak sú mimo bazéna, v materiáli sa

môžu vytvoriť vysoké teploty. Tieto teploty môžu dosiahnuť hodnoty, kedy vzniknú trvalé deformácie

materiálu čo vedie k ďalšiemu zmrašťovaniu, zvyčajne sa to prejaví ako pokrčenie na plachte.

Odporúčame objednávať plachtu s rozmermi väčšími asi o 2%, pre prípadné možné zmraštenie. 

Vždy osaďte na zrolovanú plachtu kvalitný reflexný kryt, ak je mimo bazéna.  

Problém znefunkčnenia bubliniek v bazénovej plachte 

Za veľa rokov priemysel bazénových bublinkových plachiet má len málo skúseností so sploštením

bubliniek na plachtách. Testy, ktoré robila naša firma, potvrdili súvislosť tohto problému so vznikom

viazaného chlóru a hromadením trichloramín                                                                                                   

plynu tesne pod bublinkovou plachtou. 

Najčastejšie používanou dezinfekciou v  

bazénoch je chlór. Pridaním do vody 

chlór zabezpečuje dve hlavné funkcie: 

primárne zničí mikroorganizmy, ale taktiež

pôsobí ako oxidant a likviduje organické                                                                                     

znečistenie. Jedným z výsledkov týchto                                                                                             

chemických procesov je premena aktívneho                                                                                       ctive

voľného chlóru na chloramíny a iné chlórové                                                                                 

zlúčeniny. 

V bazenárskom priemysle je uznávaná hodnota obsahu voľného chlóru pre bazénovú vodu medzi 1 až 3

ppm súčastne s udržaním hodnoty viazaného chlóru pod 0.5 ppm, čo je ideálny stav pre správnu

chemickú rovnováhu a zdravú bazénovú vodu. Ak sa tento pomer zmení, a hodnota obsahu chloramínov

a viazaného chlóru sa dostane vyššie ako je hodnota voľného chlóru, potom sa produkuje trichloramín

plyn. Toto je aj dôvod známeho tzv. chlórového zápachu, spojeného s dráždením o�í návštevníkov

bazéna. 

Ak vznikne tento problém, je dôležité bazénovú vodu uviesť späť na prijateľnú vyváženú úroveň

obsahu chlóru, buď šokovým dávkovan�ím a spálením� vysokej hodnoty viazaného chlóru, alebo vykonaním

čiastočnej výmeny vody predtým, ako sa umiestni plachtu späť na hladinu vody v bazéne. 



Vždy, keď prevádzate šokovanie vody chlórom, je potrebné bublinkovú plachtu vybrať z bazéna a

späť ju dať až potom, ako sa hodnoty obsahu chlóru vrátia na norm�álnu bezpečnú úroveň.  

Ak sa vytvára trichloramín� �p�l�y�n� pod bublinkovou plachtou, vzduch z bubliniek �s�a �z� nich vytlačí von a

sploštia sa, čím sa stanú neúčinné. Ak sa takto bublinky spľasnú, proces je nevratný a musí sa zaobstarať

nová plachta.  

Príčiny zkrehnutia bublinkových plachiet 

Táto degradácia vznikne vtedy, ak sa na                                                                                                   

plachte spotrebovali antioxidanty aj                                                                                                 

prísady v materiáli. V krátkosti, bazénová                                                                                                

plachta bola opotrebovaná. 

UV stabilizátory v plachte pomáhajú                                                                                                                                     

chrániť ju pred škodlivým UV žiarením.                                                                                                       

Chlórové útoky zničia tieto stabilizátory                                                                                                                           

a znížia životnosť bazénovej plachty.                                                                                                            

Zoxidovaný plast vybledne až stane sa                                                                                                            

úplne biely, skrehne a rozpadáva sa, keď                                                                                                                   

sa ho chytíte rukou. 

Ak ste celý čas udržiavali štandardne odporúčané hodnoty obsahu chlóru a chemickej rovnováhy vody v

bazéne a chránili ju pred prehriatím, tento stav zoxidovania znamená, že sa dosiahla predpokladaná

životnosť plachty a je čas ju vymeniť za novú. Ak bazénová plachta nedosiahla očakávanú životnosť, je

to zvyčajne tým, že na ňu pôsobili vyššie hodnoty obsahu chlóru/ bez chemickej rovnováhy vody a /

alebo zvýšené UV žiarenie - hoci bola niekedy alebo aj pravidelne pod reflexným krytom. 

Riešenie - nikdy nedávajte bublinkovú plachtu na bazén, keď má voda vyššie hodnoty obsahu chlóru

-napríklad keď prevádzate zašokovanie chlórom. Toto vedie častokrát priamo k vyčerpaniu

antioxidantov na povrchu materiálu plachty, čo spôsobuje významné urýchlenie procesu stárnutia a

môže tiež poškodiť steny bubliniek. Pravidelne sledujte úrovne obsahu chlóru a starajte sa o vodu v

bazéne, aby jej kvalita a odporúčané parametre v každom čase spĺňali zodpovedajúce štandardy.

Bublinkovej plachte, ktorá je pravidelne vystavená vode bez chemickej rovnováhy a vyšším dávkam

chlóru, ako sú odporúčané hodnoty, sa životnosť zníži a výsledkom je zrýchlenie normálneho procesu

stárnutia. 

In�štalácia GeoBubble™ bazénove�j plachty  



Pre plachty, ktoré nie sú olemované spevneným okrajom 

Najprv sa uistite, že hladina vody je správna. Potom opatrne rozbaľte plachtu a položte ju na hladinu 

vody, bublinkami smerom dolu, hladkou stranou hore. Upravte rozmer plachty nožnicami tak, aby 

pokrývala celú hladinu vody a rátajte s možným zmrštením. Strihajte opatrne najprv radšej menej a 

postupne zo všetkých strán a posúvajte plachtu po hladine tak, aby neostali po krajoch medzery a 

plachta nebola malá. Radšej strihajte aj viac krát po menších častiach, aby plachta správne sedela! 

Vystrihnite časť okolo rebríka, využite skôr zakrivenie strihania ako kolmé vystrihnutie. Pravý uhol 

zastrihnutia do  plachty spôsobí slabé miesto a mohla by sa tu trhať. Alternatívne upravte závesy 

rebríka, ak ho budete dvíhať ponad plachtu. 

Zaobchádzanie s plachtou  

Ideálne pre dobrú kondíciu plachty je mať kvalitné rolovacie zariadenie - naviják, ktorý umožňuje ľahkú, 
šetrnú a jednoduchú manipuláciu s bublinkovou plachtou. 

Ak zaobchádzate s plachtou manuálne, je najlepšie vkladať ju na jednom konci bazéna. Vždy ale 

používajte kvalitný reflexný ochranný kryt ak práve nemáte plachtu na vode v bazéne. 

Starostlivosť o plachtu, ak je mimo bazéna  

Všetky plachty je treba skladovať na zatienenom                                                                                              

mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Nikdy                                                                                        

nenechávajte plachtu na priamom slnku, pokiaľ je na                                                                                                  

rolovacom zariadení. Teplo produkované slnkom sa                                                                                                                                                                                   

výraznen zväčší  a spôsobí degradáciu materiálu.                                                                                                    

Výsledkom môže byť síce nie bezprostredne, ale                                                                                                   

každopádne časom zníženie funkčnosti a skrátenie                                                                          

životnosti plachty. 

Výsledkom je koncentrovanie vysokej teploty vnútri 

materiálu plachty, vedenie vzduchu v bublinkách 

rozpínanie a nápor na zlepované oblasti. Toto spôsobí, že bublinky sa spoja do väčších bublín. Toto 

samo o sebe by nemalo plachtu ohroziť, ak sa to pravidelne neopakuje. Kryt sa ale môže tak prehriať, 

že sa roztaví a zvarí sa, čím sa zničí, alebo sa vytvoria čiary znehodnotených poškodených bublín 

na plachte, spôsobujúcich jej zmraštenie.  

Väčšina výrobcov ponúka ľahké, nepriehľadné reflexné skladovacie kryty, ktoré pomáhajú chrániť

bublinkové plachty pred poškodením teplom a slnečným žiarením. 
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Bublinkové plachty pre veľmi horúce podnebie 

Ak bývate v oblasti s veľmi teplým podnebím, vyskúšajte našu  

CoolGuard plachtu, vyvynutú pre udržanie osviežujúcej teploty 

pre plávanie vo vašom bazéne . 

Čistenie a skladovanie plachty 

Ak je na bazéne plachta, je čistejší, pretože prach a nečistoty odfúkne z plachty vietor (bez plachty by 

spadli do vody a klesli by na dno). Prach a listy ostanú na plachte a dajú sa pozametať na jedno miesto, 

odkiaľ ich ručne odstránite. Alternatívne môžte hadicou odpláchnuť nečistoty smerom ku skimmeru, kde 

sa zachytia v košíku a na filtri po spustení recirkulačného sytému. Ak bazén mimo sezóny nie je v 

prevádzke, plachtu môžte vyčistiť/opláchnuť hadicou čistou vodu, zakryť reflexným ochranným 

krytom (nová linka) a uskladniť na zatienenom mieste, ideálne v garáži a podobne.  

Vyhlásenie 

Horeuvedené informácie uvádzame s najlepším vedomím v danom čase a pri najnovších 
vedomostiach, skúsenostiach a informáciach aké Plastipack Ltd's má, správne a pravdivo, ale 
nemôžeme byť zodpovední za prípadné chyby.  

Vyššie uvedené informácie patria firme Watec a nemôžu byť bez predchádzajúceho povolenia  
menené alebo upravované. 
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