MORSKÁ BAZÉNOVÁ SOĽ

Morská bazénová soľ
Použitie
Bazénová morská soľ je prírodný produkt, potravinárskej kvality, určený pre bazény a moderné
bazénové technológie ,upravujúce bazénovú vodu pomocou salinátoru.
Salinátor – zariadenie slúžiace na úpravu vody, pracujúce na princípe elektrolytického rozkladu
roztoku soli, určené na dezinfekciu bazénovej vody.
Doporučená koncentrácia soli v bazéne pre salinátor je 0,3 – 0,5 %
Na 10 m3 ( 10000 l ) bazénovej vody potrebujete

pri koncentrácii 0,3 % 30 kg morskej soli

pri koncentrácii 0,5 % 50 kg morskej soli
Výroba
Morská bazénová soľ je vyrábaná z morskej vody odparovaním morskej vody.
Jadranské more obsahuje 38 % soli čo je 38 g soli na 1 l. Morská jazerná soľ -špeciálnou technológiou
prania a sušenia sme zo soli odstránili mechanické nečistoty, pričom sme zachovali jedinečnosť
zloženia morskej soli. Pripravili sme čistý prírodný produkt bez chemických úprav a prísad.
Prvovýrobkom je morská voda, ktorú je potrebné odpariť, soľ sa zozbiera, následne putuje do fabriky,
kde sa vyčistí a balí.
Určené pre
Predovšetkým pre moderné bazénové technológie upravujúce vodu, soľ má antiseptické,
dermatologické účinky pre ľudský organizmus, možno ju použiť i bez salinátora.
V prípade že takéto zariadenie nevlastníte, máte možnosť si pripraviť v bazéne morskú vodu.
Morská voda má blahodarné účinky na organizmus v niektorých prípadoch dokáže liečiť rôzne kožné
ochorenia, dobre pôsobí na dýchacie ústrojenstvo.

Zloženie


Chlorid sodný

viac ako 99 %




hrubšia zrnitosť 2,0 - 3,0 mm
hrubšia zrnitosť ≤ 4,00 mm

Typy zrnitosti :

Kvalita produktu
Nami dodávaná soľ spĺňa požiadavky pre jedlú soľ v zmysle potravinového kódexu SR.
Zabezpečujeme pravidelnú kontrolu nami dodávaného tovaru a hygienické štandardy HACCP.
Možnosti balenia
25 kg vrece /40 ks/ 1000 kg paleta
/49 ks/ 1225 kg paleta
/ 56 ks/ 1400 kg paleta
Služby
Našou hlavnou filozofiou je poskytnutie kvalitných, overených produktov, podliehajúcich pravidelnej
kontrole kvality, predaj tovaru v kvalitných obaloch, dokonale balený.
Poskytujeme dokonalý predajný servis spojený s možnosťou dodania tovaru priamo na miesto
určenia našich odberateľov.
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