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doskonały zamiennik
piasku kwarcowego

S bardzo dobrze pochłania małe cząsteczki brudu
i zanieczyszczeń

S niskie opory filtracji zwiększają
wydajność całego układu

S zapobiega powstawaniu bakterii i śliskich ścian

S długa żywotność porównywalna z piaskiem

S znacznie większa żywotność od wkładu kartuszowego 
na basenach ogrodowych

S nie ma konieczności używania koagulantu

S łatwa wymiana w porównaniu z piaskiem

S umożliwia ograniczenie zużycia energii

Fibalon stosowany jest w filtrach basenowych zamiast 
piasku kwarcowego. Posiada wyjątkowe właściwości 
filtrujące, znacznie przewyższające złoże kwarcowe. 
Pozwala zmniejszyć częstotliwość płukania filtra.
Ma również tą zaletę, że jest bardzo lekki
i łatwy w wymianie.

Gdzie można zastosować Fibalon:

Zamiast piasku w filtrze piaskowym – polepsza 
dokładność filtracji. Woda jest bardziej klarowna,
a pompa zużywa mniej prądu.

Filtry basenowe
Filtry fontannowe

Zamiast wkładu kartuszowego – lepiej filtruje
i gromadzi zanieczyszczenia. Zwiększa wydajność 
układu filtrującego. 

Baseny Intex
Baseny Bestway
Wanny SPA

Najbardziej innowacyjny produkt z dziedziny filtracji wody
w ostatnich 10 latach występujący w postaci włókien 
polimerowych. Włókna te zostały opracowane i opatentowane 
przez badaczy z Uniwersytetu w Norymberdze. Powstał 
wkład o zadziwiająco dobrych właściwościach filtrujących, 
który znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach
związanych z filtracją wody.

® 1 worek FIBALON 3D [350 g]

=

1 worek piasku kwarcowego [25kg]
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Charakterystyka
produktu

Dokładność
filtracji (µm)

Opory
przepływu

Ciężar
właściwy

Częstotliwość
płukania

Okres
eksploatacji

Konieczność
stosowania
koagulacji

FIBALON

10

*

*
Co 14 dni

3-5 lat

nie

Filtr
kartuszowy

40

***

**
Co 3-4 dni

3 miesiące

tak lub nie

Filtr
piaskowy

70

*****

*****
Co 7 dni

3-5 lat

tak
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Fibalon worki 350 g Fibalon compact 30 g

Cechy dostępnych filtrów basenowych
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