
 
Návod na údržbu solární plachty 
 
INSTALACE 
Řiďte se přesně návodem na údržbu solární fólii a za ŽÁDNÝCH okolností jej neinstalujte na 
bazén, pokud si nejste naprosto jisti, že odpovídá jeho velikost i specifikace. 
Solární fólii položte na bazén (hladnou stranou nahoru, strukturovanou dolů). Vezměte dobré 
nůžky pro domácnost a vystřihněte jimi příslušný tvar. Dávejte zvlášť dobrý pozor, aby při tom 
nedoznalo újmy vyložení bazénu. Pamatujte na to, že při vystřižení většího tvaru lze vždy 
situaci napravit. 
 
NAVÍJENÍ SOLÁRNÍ PLACHTY  
Solární plachtu nikdy neskládejte ale navíjejte na navíjecí zařízení.  Nikdy nevlečte kryt po 
zemi, nedopusťte, aby se třel o obrusné plochy. 
 
ULOŽENÍ 
Solární plachtu navinutou na navíjecí zařízení odložte do suchého tmavého místa. (garáže, 
kůlny) tak, aby nebyl dostupný škůdcům, dále od horkých trubek, ohnišť. Místo je třeba 
chránit před mrazem. 
 
MĚJTE LASKAVĚ NA ZŘETELI 

1) Hladiny chemikálií musí odpovídat doporučením S.P.A.T.A. Potřebujete-li nadměrně  
chlórovat, sejměte z bazénu solární plachtu a dbejte na to, aby nepřišel do styku 
s koncentrovanými chemikáliemi (v případě pochybností se poraďte s prodejcem 
bazénů). 

2) Solární fólii nepoužívejte na bazény, jejichž teplota je trvale vyšší než 29 °C. 
Nevystavujte jej teplotám prostředí nad 43 °C.  
Nepoužívanou solární fólii je  nutno uchovávat ve stínu, přikrytý příslušnou ochrannou 
plachtou. 

3) Nedopusťte, aby se na solární fólii a v její okolí tvořila námraza. V případě tohoto 
výrobku se nejedná o zimní kryt, pročež je třeba jej na konci letní sezóny sejmout a 
uskladnit podle příslušného návodu.   

4) Materiál, ze kterého je solární plachta  vyrobena, je už svou podstatou obtížně 
svařitelný.   Podél svarových linií se v důsledku toho může objevit jakési zvlnění, de 
facto jen estetická vada. Není vždy možné  svařit solární fólie tak, aby působil zcela 
kompaktním dojmem. 

5) V průběhu výroby se může vyskytnout pár zborcených či chybějících bublin, ne však 
v množství větším než 1 na 2500 bublin ve středové části každého úseku vašeho krytu. 

6) Materiál solární fólie může obsahovat částečně splasklé bubliny, které svědčí o 
roztahování a smršťování vzduchu uvnitř. Uvnitř bublin krytu může poněkud docházet 
ke kondenzaci. 

 

UPOZORNĚNÍ 
 
Jedná se o solární, nikoli bezpečnostní plachtu, která není dimenzována na 

hmotnost na něm stojící osob. 
 
 

Plavci nesmějí solární plachtu podplouvat, pokud je natažena na celé 
ploše bazénu, nebo jej kryje jen zčásti 

 
Nikdy nenechávejte děti pobývat u bazénu bez dozoru. 

 
 


