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Przykrycia basenowe GeoBubble są zaprojektowane tak, aby unosić się bezpośrednio na powierzchni 
wody.

Bąbelkowe solarne przykrycie basenu jest wykonane z przezroczystego materiału, aby zmaksymalizować 

uzysk energii z promieni słonecznych.

Sol+Guard™ 

Przykrycia bąbelkowe służące do zatrzymywania ciepła lub pochłaniania ciepła są zazwyczaj wykonane z 

ciemnego, kolorowego materiału nieprzezroczystego i są zaprojektowane tak, aby zminimalizować straty 

energii i absorbować ciepło słoneczne.

EnergyGuard™ 

Bąbelkowe osłony odbijające ciepło są przeznaczone do użytku w bardzo gorących klimatach w celu 

odbijania ciepła słonecznego od powierzchni basenu i są zazwyczaj wykonane z lekkiego kolorowego 

materiału nieprzezroczystego.

CoolGuard™ 

Przykrycie basenu wymaga ciągłej troski i konserwacji. Dla ułatwienia użytkowania, zalecany jest dobrej 

jakości rolkowy system do zwijania przykrycia.

Posiadanie przykrycia basenu daje znaczne korzyści:

1. Bąbelkowe przykrycie solarne GeoBubble™ podgrzewa wodę (i utrzymuje dostarczone ciepło) w 

zakresie aż do 8 stopni Celsjusza.

2. Bąbelkowe przykrycie solarne GeoBubble™ do podgrzewania basenu i zatrzymywania ciepła 

zmniejsza zużycie chemikaliów o 30 - 60%.

3. Przykrycia basenowe skracają czas czyszczenia basenu zapobiegając przedostawaniu się brudu 
i innych zanieczyszczeń do basenu.

4. Przyczyniają się do oszczędności wody poprzez zmniejszenie parowania nawet o 98% +. Badania 

dowodzą, że w przypadku średniej wielkości basenu 5 m x 10 m (16’ x 32’) można zaoszczędzić 

około 45 000 litrów (10 000 brytyjskich galonów) wody rocznie.

5. Przykrycia GeoBubble EnergyGuard™ i CoolGuard™ skracają czas pracy filtra i pompy nawet o 

50%.

Jaka jest trwałość przykrycia basenowego? 

Biorąc pod uwagę promieniowanie UV (ultrafioletowe) i chemikalia basenowe, takie jak chlor, które stale 

atakują materiał pokryciowy, przykrycie basenu jest użytkowane w bardzo trudnych warunkach. Ciepło 

również odgrywa istotną rolę w przyspieszeniu skutków promieniowania UV i oddziaływania chloru. Jako 

takie, przykrycia bąbelkowe mają ograniczony czas użytkowania i wytrzymują tylko około 50 - 125% ich 

przewidzianego czasu eksploatacji, co w dużej mierze zależy od wkładu pracy przy właściwej o nie dbałości.

Nasze nowe przykrycia GeoBubble EnergyGuard™, Sol+Guard™ i CoolGuard™(nowe linki) mają 

6 lat proporcjonalnej gwarancji.

Środowisko w basenie tworzą: 

1. Natężenie promieniowania UV.

2. Ilość substancji chemicznych, takich jak chlor, w wodzie basenowej.
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3. Parametry chemiczne, które wprowadzają równowagę w wodzie w basenie: wartość pH (Pondus 

Hydrogenii – waga wodoru), twardość wapnia (CH – Calcium Hardness), całkowita 

zasadowość (TA – total alkalinity).

4. Temperatura wody w basenie (w czasie, gdy przykrycie jest umieszczone na basenie).

5. Ciepło wytwarzane w przykryciu basenu (gdy przykrycie jest zdjęte z powierzchni wody basenu).

6. Połączenie wszystkich powyższych czynników.

Podsumowując: Basen z dużą ilością chloru lub niezrównoważoną zawartością chemikaliów w wodzie 

zmniejszy żywotność przykrycia bąbelkowego i przyspieszy proces jego degradacji.

Należy zapewnić zrównoważenie wody w basenie poprzez przestrzeganie poniższych zalecanych 
parametrów:

1. Pondus Hydrogenii (pH):

Wartość idealna 7,4; dopuszczalny zakres: 7,2 do 7,8.

Jeśli wartość pH jest zbyt niska, woda nabiera właściwości korozyjnych, gdy zaś wartość pH 
jest zbyt wysoka, występuje osadzanie się kamienia.

2. Twardość wapnia (CH) 

Wartość idealna 275, dopuszczalny zakres: 150 - 400 ppm.

Jeśli wartość CH jest zbyt niska, woda nabiera właściwości korozyjnych, jeśli zaś wartość CH jest 
zbyt wysoka, wystąpi odkładanie się kamienia.

3. Całkowita zasadowość (TA) 

Wartość idealna 100, dopuszczalny zakres: 80 - 120 ppm.

Jeśli wartość TA jest zbyt niska, woda nabiera właściwości korozyjnych, jeśli zaś wartość TA jest 
zbyt wysoka, wystąpi odkładanie się kamienia.

Nie wolno dopuścić do tego, by poziom wolnego chloru (FC) przekroczył wartość 4,0 ppm (4 części chloru 

na 1 milion części wody, co oznacza 4 ml na litr). Idealny zakres 2,0 ppm znajduje się w dopuszczalnym 

zakresie 1,0-3,0 ppm. Idealny poziom wartości CC (chloru związanego) wynosi 0 ppm i nie powinien 

przekraczać wartości 0,2 ppm.

Poziomy te stanowią wytyczną dotyczącą zalecanych zakresów wartości dla bezpiecznego pływania. Należy 

skonsultować się z dostawcą środków do uzdatniania wody w celu uzyskania dalszych informacji.

Jeśli chlor jest dawkowany do basenu „szokowo”, przykrycie basenu należy całkowicie usunąć z powierzchni 

wody i umieścić je z powrotem dopiero wtedy, gdy poziom chloru wróci do normy.

Wysoki poziom chloru i niezrównoważona zawartość chemikaliów w wodzie w basenie zwiększa 

oddziaływanie żrące na przykrycie basenu i prowadzi do jego przedwczesnego starzenia się, blaknięcia, 

przebarwień oraz krystalizacji pozostałości chemicznych na górnej powierzchni przykrycia bąbelkowego.



Chlor w stanie naturalnym jest gazem, i gdy jest dodawany do wody w basenie (jako ciało stałe, ciecz lub 

gaz), automatycznie powraca do stanu naturalnego (jakim jest gaz) i unosi się do góry poprzez 

warstwy wody, a następnie przenika do atmosfery drogą odparowywania. Jeśli w basenie na powierzchni 

wody zainstalowane jest przykrycie bąbelkowe, parowanie to nie zachodzi, a chlor ponownie krąży w 

wodzie w wyniku ruchu wywołanego przez pompę basenową oraz urządzenia filtracyjne. Proces ten 

dezynfekuje wodę. Gdy przykrycie jest zainstalowane, ilość chloru w basenie wzrośnie i woda wykaże 

wyższą jego zawartość. Aby uniknąć wyższego stężenia chloru, należy zmniejszyć poziom chloru oraz 

ilość chloru wprowadzanego do basenu w zakresie od 30 - 60%. Zamknąć wszystkie regulatory w 

automatycznym dozowniku lub w urządzeniu do chlorowania basenu słoną wodą. Jeśli dawkowanie 

odbywa się drogą fizyczną, należy zmniejszyć dawkowane ilości, aby uzyskać prawidłowy poziom chloru 

i równowagę wody.

W basenie, w którym zainstalowano przykrycie solarne lub absorbujące energię słoneczną, systemy pomp i 

filtrów powinny działać w czasie cieplejszej pory dnia (od 10 rano do 4 po południu). Słońce ogrzewa wodę,

przenikając przez przykrycie Sol + Guard™ lub też ciepło jest absorbowane dzięki przykryciu EnergyGuard™. 

Ciepła woda wznosi się wraz z chlorem w postaci gazowej, podczas gdy woda poniżej pozostaje chłodna. 

Trzeba uwolnić to ciepło i spowodować, by skoncentrowany chlor ponownie zaczął krążyć w wodzie  w 

celu uniknięcia powstawania osadów przy przykryciu. Mieszanie chłodniejszej i cieplejszej wody również 

pomaga pobudzić cyrkulację chloru i przedłuża okres eksploatacji przykrycia solarnego.

Rozwarstwienie 

Przykrycie solarne basenu składa się z dwóch warstw materiału zlaminowanych razem. Rozwarstwienie 

odnosi się do procesu oddzielenia się tych dwóch warstw i jest spowodowane przegrzaniem. Jest to bardzo 

rzadkie zjawisko, ale może pojawić się w niektórych przypadkach. Rozwarstwienie materiału spowodowane 

wadą produkcyjną oznaczałoby całkowite rozdzielenie się tych dwóch warstw materiału.

Rozwarstwienie jest powodowane głównie przez przegrzanie. Przegrzanie może wystąpić, jeśli przykrycie 

basenu pozostanie na rolce bez ochrony przed działaniem pełnego słońca na nawet krótki okres czasu. Aby 

ono nastąpiło, wystarczy zaledwie 5 minut w bardzo gorący dzień. Przegrzaniu takiemu można zapobiec 

stosując powłokę ochronną firmy Plastipack służącą do zabezpieczenia przykrycia na czas składowania, 

która odbija promienie słoneczne (Plastipack Reflective Storage Cover). Dowody na to będą widoczne na 

przykładzie górnych bąbelków przykrycia, które staną się wypukłe – lub wybrzuszone – a powinny

być płaskie. W ciężkich przypadkach może to spowodować powstanie kieszeni rozwarstwienia. Wyglądają 

one jak wielkie bańki, które w końcu utworzą wzór biegnący przez całą szerokość powłoki. 

Rozwarstwienie zazwyczaj występuje w „łatach”, na końcu przykrycia basenowego najbardziej oddalonym 

od rolki do zwijania przykrycia, gdy przykrycie jest umieszczone na basenie. 

Dowody przegrzania widoczne są u góry bąbelków, które stają się wypukłe – lub wybrzuszone – a powinny 

być płaskie. W ciężkich przypadkach może to spowodować powstanie kieszeni rozwarstwienia. Wyglądają 

one jak powiększone bąbelki i w końcu staną się wzorem biegnącym przez całą szerokość przykrycia. 

Rozwarstwienie zazwyczaj występuje w „łatach” na końcu przykrycia znajdującym się najdalej od rolki

do zwijania przykrycia, gdy przykrycie jest umieszczone na basenie. W ciężkich przypadkach pojawią 

się linie rozwarstwienia biegnące przez przykrycie równoległe do rolki.



Przykrycia basenowe mogą wzmacniać promienie słoneczne, kiedy te przez nie przechodzą, generując 

wystarczającą ilość energii do podgrzania sekcji przykrycia basenowego do temperatury podobnej do tej, 

która jest stosowana podczas laminowania warstw w trakcie produkcji przykrycia. Powietrze wewnątrz 

bąbelków staje się bardzo gorące i rozszerza się tworząc wystarczające ciśnienie do rozerwania warstw

górnych i dolnych.

Rozwarstwienie spowodowane przegrzaniem nie jest objęte żadną gwarancją, gdyż można mu całkowicie 

zapobiec. Rozwiązanie polega na tym, aby zawsze chronić bąbelkowe przykrycie basenowe jeśli nie jest 

ono umieszczone na basenie za pomocą osłony przeciwsłonecznej Reflective Storage Cover.

Polietylenowe tworzywo sztuczne stoso-

wane do produkcji przykryć basenowych 

nie jest nieprzepuszczalne. Oznacza to, 

że przepuszcza ono małe ilości cieczy 

lub gazów. Gdy temperatura na zewnątrz 

bańki spadnie poniżej „punktu skraplania”, 

para wodna skropli się wewnątrz, pozo-

stawiając niewielką ilość wody w bańce. 

Kondensacja ta jest całkowicie normalna 

i nie wpływa w żaden sposób na 

właściwości użytkowe przykrycia ani na 

jego żywotność. Gdy tylko temperatura 

wewnątrz bańki wzrośnie ponownie, woda 

wyparuje. 

Kurczenie się polietylenowych bąbelkowych przykryć basenowych 

Zagniecenia w materiale utworzone przez 

zagięcie lub rolowanie przykrycia przy 

zdejmowaniu go z basenu mogą wpływać 

na jego dopasowanie. Innym 

obserwowanym zjawiskiem jest wzrost 

ciśnienia powietrza wewnątrz bąbelków, 

które powoduje wzrost naprężenia w 

materiale i nieznaczne zmniejszenie 

wielkości przykrycia. Takie zjawi

sko „podniesienia cieśnienia gazu” wydaje 

się być związane z temperaturą wody 

i brakiem równowagi przy oczyszczaniu

wody. Dokładne badanie bąbelków

Skraplanie się wody w bąbelkach
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w takiej sytuacji często ujawni w nich niewielką zawartość wilgoci spowodowaną kondensacją. Należy 

wtedy sprawdzić chemię basenu i przywrócić jej wartości w granice zalecanych parametrów tak szybko jak 

to możliwe, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu przykrycia.

Wreszcie, jeśli przykrycia basenowe są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych po 

zdjęciu z basenu, w materiale mogą kumulować się wysokie temperatury. Temperatury te mogą osiągnąć 

poziom, przy którym materiał ulegnie  trwałej deformacji, co doprowadzi do dalszego jego kurczenia się 

zazwyczaj widocznego jako pomarszczone paski na całej powierzchni przykrycia basenu. Proponujemy, 

aby przy wytwarzaniu przykrycia na basen zwiększyć jego wymiary o 2% w celu zrekompensowania jego 

ewentualnego kurczenia się.

Po zdjęciu przykrycia z basenu należy zawsze założyć i stosować dobrej jakości osłonę odblaskową 

(reflective storage cover) w czasie jego przechowywania. 

Problem zapadniętych bąbelków w przykryciach basenów pływackich 

Od wielu lat przemysł produkcji 

bąbelkowych przykryć basenowych 

doświadcza deflacji bąbelków w bardzo 

niewielkiej liczbie powłok. Testy 

przeprowadzone przez firmę

Plastipack potwierdziły, że problem ten 

jest związany z odkładaniem się chloru 

związanego oraz gromadzeniem się gazu 

trichlorku azotu bezpośrednio pod 

przykryciem bąbelkowym.

Najczęściej używanym środkiem 

dezynfekującym w basenach jest chlor. 

Po dodaniu chloru do wody spełnia on dwie główne funkcje: przede wszystkim niszczy mikroorganizmy, 

ale także służy jako utleniacz, niszcząc zanieczyszczenia organiczne. Jednym ze skutków tych procesów 

chemicznych jest konwersja aktywnego wolnego chloru na chloraminy i inne związki chloru.

W branży basenowej uznaje się, że poziom stężenia wolnego chloru pomiędzy 1 a 3 ppm oraz  poziomy 

chloru związanego utrzymywane znacznie poniżej 0,5 ppm to idealny warunek dobrze zrównoważonej i 

zdrowej wody w basenie. Jeśli jednak dopuści się do odwrócenia tego wskaźnika i poziomy chloramin lub 

poziom chloru związanego są wyższe od poziomu wolnego chloru, wówczas powstaje gaz trójchlorku 

azotu. To jest właśnie przyczyna znanego zapachu chloru oraz podrażnienia oczu użytkowników basenu.

Gdy problem ten wystąpi, ważne jest aby przywrócić stan wody w basenie do 

akceptowalnego zrównoważonego poziomu chlorowania, albo poprzez dozowanie szokowe i wypalenie 

wysokiego poziomu chloru lub poprzez przeprowadzenie częściowej wymiany wody przed założeniem 

nowego przykrycia na powierzchnię wody w basenie.



Podczas szokowego dozowania chloru do wody w basenie należy zdjąć przykrycie bąbelkowe do czasu

aż zostaną osiągnięte dopuszczalne poziomy chloru i zrównoważenie wody.

Jeśli dopuści się do kumulacji gazu trójchlorku azotu pod przykryciem bąbelkowym, powietrze z 

pęcherzyków ujdzie, co spowoduje ich zapadnięcie. Jeśli pęcherzyki zapadną się, odwrócenie tego 

procesu nie będzie możliwe i konieczne będzie założenie nowego przykrycia basenu.

Przyczyny kruchości przykryć bąbelkowych 

Zwietrzenie takie ma miejsce tylko 

wtedy, gdy zużyły się antyutleniacze i 

dodatki obecne w materiale 

przykrycia. W skrócie, przykrycie jest 

zużyte.

Stabilizatory UV zawarte w przykryciu 

basenowym pomagają chronić materiał 

przed promieniami UV zawartymi w 

świetle słonecznym. Stabilizator taki jest 

atakowany przez chlor, który niszczy go 

i zmniejsza żywotność przykrycia 

basenowego. Utleniony plastik staje się 

jaśniejszy i ostatecznie może wyblaknąć 

do koloru białego; staje się on wtedy 

kruchy i rozpada się po dotknięciu.

Jeśli użytkownik zachowywał zalecaną równowagę dotyczącą zawartości chloru w wodzie w swoim basenie, 

zgodnie ze standardowymi poziomami przyjętymi w branży basenowej, wówczas taki stan utlenienia 

będzie oznaczać, że przykrycie basenu osiągnęło swoją oczekiwaną żywotność i nadszedł czas, aby je 

wymienić. Jeśli przykrycie basenu nie osiągnęło jeszcze oczekiwanego okresu eksploatacji, to prawie 

na pewno zostało ono poddane oddziaływaniu nadmiernych poziomów chloru / niezrównoważonej wody 

i / lub nadmiernemu promieniowaniu UV. Należy stosować od czasu do czasu lub cały czas odblaskową 

osłonę (Reflective Storage Cover) na czas przechowywania przykrycia. 

Rozwiązanie – nigdy nie należy umieszczać przykrycia na basenie o bardzo wysokim poziomie chloru –

na przykład, gdy odbywa się super (szokowe) chlorowanie. Spowoduje to poważne i natychmiastowe 

obniżenie ilości przeciwutleniaczy w materiale przykrycia, co znacznie przyśpieszy proces starzenia się i 

może także spowodować uszkodzenie ścian bąbelków. Należy regularnie monitorować stężenie chloru 

i cały czas utrzymywać je w ramach zalecanych standardów branżowych. Przykrycie basenu, które 

jest stale poddawane oddziaływaniu niezrównoważonej wody i oddziaływaniu większych niż zalecane 

poziomów chloru, będzie mieć ograniczony okres użytkowania wskutek przyspieszenia normalnego 

procesu starzenia się.

Instalowanie przykrycia basenu pływackiego GeoBubble™



Dotyczy przykryć basenowych, które nie są obszyte wzmocnionym obrzeżem.

Wpierw należy upewnić się, że poziom wody jest prawidłowy. Następnie ostrożnie rozpakować przykrycie 

i położyć na wodzie stroną z bąbelkami skierowaną ku dołowi a stroną gładką do góry. Przyciąć 

przykrycie nożycami, aby dopasować je do ścian basenu z naddatkiem na kurczenie się materiału. Nie 

przycinać materiału zbyt mocno za pierwszym razem, gdyż można odciągnąć przykrycie od przeciwległej 

ściany podczas cięcia i wtedy przykrycie okaże się zbyt małe. Lepiej jest przyciąć materiał drugi raz, aby 

uzyskać właściwe dopasowanie!

Należy wyciąć materiał wokół drabinek w basenie, tworząc zakrzywione lub zaokrąglone narożniki w 

przeciwieństwie do kwadratu. Kąt prosty wycięty w przykryciu basenowym stworzy słaby punkt, który 

może się oderwać. Alternatywnie można zainstalować w drabince zawiasy, które umożliwią odsunięcie 

drabinki od przykrycia basenu. 

Przemieszczanie przykrycia basenu

Idealnym rozwiązaniem pomagającym w przemieszczaniu przykrycia jest dobrej jakości basenowa rolka 

nawijająca, która z łatwością umożliwi manipulowanie przykryciem.

Podczas fizycznego manipulowania przykryciem basenu najlepiej złożyć je w harmonijkę z jednej 

strony basenu. Zawsze instalować i używać dobrej jakości powłoki odblaskowej (reflective storage cover), 

gdy przykrycie jest zdjęte z basenu.

Dbałość o przykrycie basenowe po jego zdjęciu z basenu

Wszystkie przykrycia basenowe muszą 

być przechowywane w zacienionym miejscu,

zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływa-

niem światła słonecznego. Nigdy nie należy 

zostawiać złożonego lub nawiniętego na rolkę 

przykrycia, gdy jest ono narażone na bezpośrednie 

oddziaływanie światła słonecznego. Ciepło 

generowane przez słońce zostanie znacznie 

wzmocnione, co spowoduje degradację materiału. 

Skutki takiego nasłonecznienia mogą nie być 

natychmiastowe, lecz funkcjonalność przykrycia 

zostanie obniżona, a jego żywotność skrócona.

Wewnątrz materiału pokryciowego wystąpi wysoka koncentracja ciepła, prowadząca do zwiększenia 

objętości powietrza w bąbelkach, co spowoduje rozdzielenie się powierzchni zlaminowanych ze sobą. 

W ten sposób pęcherzyki połączą się i utworzą paski większych pęcherzyków. Zjawisko to samo w 

sobie nie zagrozi przykryciu, chyba że będzie powtarzać się nieustannie. Przykrycie może również stać 

się tak gorące, że stopi się i dojdzie do jego zespawania i zniszczenia, lub też linie uszkodzonych, 

pomarszczonych bąbelków pojawiają się na całej powierzchni przykrycia, powodując jego skurczenie.

Większość producentów i dostawców przykryć basenowych oferuje lekkie, nieprzezroczyste odblaskowe 

osłony na czas składowania w różnych kolorach, które pomogą zabezpieczyć przykrycie bąbelkowe 

przed szkodliwymi promieniami i ciepłem słońca. 

http://www.geobubble.co.uk/swimmingpoolcover/reflectivecover.php


Przykrycia bąbelkowe przeznaczone dla bardzo gorących klimatów 

Jeśli mieszkają Państwo w klimacie, który bywa „zbyt gorący”, 

prosimy sprawdzić nasze przykrycie basenowe CoolGuard, 

które zaprojektowano tak, aby pomagały utrzymywać chłód 

wody w basenie, by pływanie w nim dostarczało orzeźwienia.

Czyszczenie i przechowywanie przykryć basenowych

Przykrycie założone na basen powoduje, że mniej kurzu i brudu zbiera się w basenie, ponieważ większość 

zanieczyszczeń zostanie zdmuchnięta przez wiatr (kiedy basen nie jest przykryty śmieci nasiąkają wodą 

i toną w basenie). Kurz i śmieci, takie jak liście, można zmieść w jedno miejsce na powierzchni 

przykrycia, a następnie usunąć ręcznie. Można też spłukać śmieci wężem do kosza cedzidła i skorzystać z 

systemu filtracji basenu, aby usunąć zanieczyszczenia. Poza sezonem, gdy basen nie jest użytkowany,

przykrycie basenowe można wyczyścić, można je spłukać świeżą wodą wodociągową za pomocą 

węża, przykryć odblaskową powłoką zabezpieczającą na czas przechowywania (nowy link) i schować 

w zacienionym miejscu, najlepiej w garażu lub w szopie.

Oświadczenie 

Powyższe informacje były w momencie ich redagowania, zgodnie z najlepszą wiedzą firmy Plastipack 

Ltd, prawidłowe i prawdziwe, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Powyższe informacje są własnością firmy Plastipack Ltd i nie powinny być modyfikowane ani zmieniane 

bez zezwolenia.

http://www.geobubble.co.uk/swimmingpoolcover/coolguard.php


Wytwórcy produktów oszczędzających energię i zasoby naturalne  
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