
KRYCÍ PLACHTA – NÁVOD NA POUŽITÍ 

Krycí zimní plachta na bazén je určená pro nadzemní i zapuštěné bazény. Plachta je po obvodu opatřena oky po  

50 cm pro uchycení kolem bazénu. Součástí dodávky krycí plachty je i napínací lanko a napínák pro snadnou fixaci 

plachty na bazénu. Tato fólie se vyznačuje velmi dlouhou životností díky UV stabilizaci, jedná se o fólii s výbornou 

odolností proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům a je speciálně určena k zimnímu zakrytí hladiny 

bazénu. 

Materiál 

Plachty jsou vyráběny z kvalitní kašírované plachtoviny LDPE gramáže 200g/m2, která je vysoce odolná vůči 

mechanickému namáhání, oděru i mrazu. Plachty jsou olemovány po obvodu pro zesílení. 

                                 
Položení plachty na bazén 

Plachta musí ležet na hladině bazénu a pak jít kolem stěny až vně bazénu, kde se upevní. Pokud by byla napnuta, 

může při dešti dojít k protržení vlivem velké hmotnosti vody. Krycí plachta leží na vodní hladině bazénu, není potřeba 

používat žádné speciální konstrukce.  

Instalace 

- Folie je dodávána složená, proto jí rozbalte mimo bazén 

- Pak položte volně na vodní hladinu a vytvarujte podle stěn bazénu 

- Bazénová voda a bazén musí být předem ošetřen a připraven pro zazimování  

- Plachta je opatřena kroužky a provazem pro ukotvení okrajů plachty k zemi proti "podfouknutí" větrem 

- Provaz připevněte k duralovým kolíkům, nebo stáhněte okolo vyčnívající nadzemní části bazénu eventuelně do 

speciálních háčků upevněných ve hmoždinkách v ochozu bazénu 

- Nikdy se nesnažte plachtu napnout vodorovně s okrajem bazénu, mohlo by dojít k jejímu poškození 

Pozor! 

- Je-li folie nainstalována na bazénu, nevstupujte na ni, mohlo by dojít k utonutí - neudrží žádnou váhu 

- Zabraňte dětem, které nejsou pod dozorem, v přístupu k bazénu 

- Udržujte ve vodě doporučené hodnoty pH, vápníkové tvrdosti, alkality a volného chlóru pro delší životnost plachty 

Demontáž 

- Před demontáží odstraňte nejdříve zbytky nečistot a vodu po zimním období speciálním čerpadlem 

- Pak plachtu přeložte tak aby se zbytky nečistot nevylily do bazénu 

- Potom plachtu vytáhněte opatrně z bazénu a mimo bazén omyjte běžnými čistícími prostředky 

Skladování 

- Mimo sezonu uložte vysušenou a sbalenou folii na tmavé místo 

Degradace folie 

Jako u většiny plastů, dochází ke stárnutí materiálu. Vyšší a nižší denní teploty, sluneční záření a chemikálie pro 

úpravu vody v bazénech mohou být příčinou snížení pevnosti materiálu plachty. Příznaky jsou křehnutí a odlupování 

materiálu. Pokud tuto skutečnost objevíte, měli byste plachtu odstranit z hladiny bazénu, aby nedošlo k jejímu nasátí 

a ucpání filtračního zařízení, a nahradit ji novou.  


