
Ryhmä alan ammattilaisia on perustanut 
yrityksen Gruppo C.A.G. helmikuussa 
1988 ja se on ajan myötä kasvanut 
muodostaen nykyisen osakeyhtiön 
C.A.G. Chemical s.p.a., jonka kokonaan 
maksettu osakepääoma on € 420 000,00.

Yhtiö tuottaa Italiassa sijaitsevassa 
laitoksessaan kemiallisia aineita uima-
altaita ja porealtaita varten markkinoiden 
niitä valmistajille sekä uima-altaiden 
huoltajille, maatalousosuuskunnille, tee 
se itse -kaupoille, ulkoilmakaluste-, 
puutarha-, maatalous- ja askartelukaupoille erinomaisten ammattilaisten laajan kansallisen ja 
kansainvälisen verkoston kautta.

Laajasta asiakkaille suunnatusta myynninjälkeisestä palvelusta ja valmennuskursseista 
vastaavat toimistot Milanossa Pohjois-Amerikan asiakkaille, Veronassa Kaukoidän ja Australian, 
Sienassa Etelä-Amerikan ja Mondragonen pääkonttorissa Italian, Euroopan, Pohjois-Afrikan ja 
Lähi-idän asiakkaille.

Jatkuva panostaminen henkilökuntaan ja teknologiaan, jatkuva koulutus, keskeytymätön 
ulkomaisten markkinoiden kehittäminen ja innovaatio, tehokkaat laboratoriot ja uusien tuotteiden 
taukoamaton kehittäminen, niiden tunnettu laatu ja valikoima (jopa 30 tuotetta, yli 95 pakkausta, 
5 maailmanlaajuista patenttia), alan ja markkinoiden erityistaidot sekä kielitaito ovat tehneet 
C.A.G. Chemical s.p.a. -yhtiöstä alan johtavan yrityksen Italiassa ja kiinnekohdan ulkomailla, 
erityisesti Euroopassa ja Välimeren pohjois- ja eteläosan alueilla.

Kaikki C.A.G. Chemical s.p.a:n tuotteet ovat kansallisen terveysinstituutin (Istituto Superiore di 
Sanità) rekisteröimiä ja ne vastaavat H.A.C.C.P.-normeja, ominaisuudet ja käyttötavat ovat 
luettavissa 23 eri kielellä tuoteluettelossa, sivustolla www.cagchemical.it sekä yhtiön 
toimintaoppaassa. Jokaisen yksittäisen tuotteen käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät samalta 
nettisivustolta.
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pH-arvon säätäminen 

1) Uima-altaan vesi täytyy tarkistaa joka päivä useamman kerran.
2) Säädettävät arvot ovat ennen kaikkea pH ja kloori.
3) Näitä yksinkertaisia toimenpiteitä varten käytetään testisettiä 

pH-arvoa laskeva aine, kiinteä, rakeinen, happopohjainen. Ei nosta kloridien määrää. Kulutus riippuu kovuudesta. Keskimääräinen 
3annos: 10 g/m  laskee pH-arvoa 0,1 yksikköä. Käyttö: käsin suoraan altaaseen tai skimmeriin tai esiliuotettuna annostelupumpun kautta.

S9200 (pH-) Pakkaukset Kg: 30,0 – 16,0 – 8,0 – 2,0

3pH-arvoa laskeva aine, happopohjainen. Ei nosta kloridien määrää. Kulutus riippuu kovuudesta. Keskimääräinen annos: 10 g/m  laskee 
pH-arvoa 0,1 yksikköä. Käyttö: käsin suoraan altaaseen tai skimmeriin tai esiliuotettuna annostelupumpun kautta.

S4 (pH-) Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

3pH-arvoa laskeva aine, happopohjainen. Ei nosta kloridien määrää. Kulutus riippuu kovuudesta. Keskimääräinen annos: 15 g/m  laskee 
pH-arvoa 0,1 yksikköä. Käyttö: käsin suoraan altaaseen tai skimmeriin tai esiliuotettuna annostelupumpun kautta.

S4000 (pH-) Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

3pH-arvoa nostava aine, emäspohjainen. Keskimääräinen annos: 10 g/m  laskee pH-arvoa 0,1 yksikköä. Käyttö: käsin suoraan altaaseen 
tai skimmeriin tai esiliuotettuna annostelupumpun kautta.

S30 (pH+) Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Levät ovat tuulen ja sateen kuljettamia kasvikuntaan kuuluvia pieneliöitä, jotka tekevät vedestä vihreää ja saavat altaan reunat ja pohjan 
liukkaiksi. Uima-allas näyttää epämiellyttävältä. Tämän ikävän mutta tavallisen ongelman välttämiseksi on suositeltavaa käyttää 
säännöllisesti erikoistuotteita. On hyvin tärkeää muistaa, että pH-arvo joka on yli 7,4, aiheuttaa levien muodostumista. On tärkeää 
muistaa myös, että levänestoaineet kuten myös sienien torjunta-aineet on laitettava hitaasti kaivoon tai altaaseen kun ne on ensin 
liuotettu veteen, mieluiten iltaisin, kerran viikossa, mutta ainakin kolme päivää klooraamisen jälkeen. Katettuja altaita varten on 
ehdottomasti muistettava että kaikki annokset on puolitettava ja väliä on pidennettävä käyttöolosuhteiden mukaan. Älä mene veteen 
seuraavien 12 tunnin aikana.

Levänestokäsittely 

Nestemäinen levänesto, pohjana vähän vaahtoavat kvaternaariset ammoniumsuolat. Ei ärsytä ihoa, levien ja amebien torjunnan lisäksi 
3palauttaa veden ihanteelliseen tilaan. Käyttö: suoraan altaaseen 15 g/m  vettä. Ihanteellinen myös uima-altaan talvihoitoon, suurempina 

annoksina.

T19 Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Tiivistetty, kirkastava, nestemäinen levänesto, pohjana vähän vaahtoavat kvaternaariset ammoniumsuolat. Ei ärsytä ihoa, levien ja 
3amebien torjunnan lisäksi palauttaa veden ihanteelliseen tilaan. Käyttö: suoraan altaaseen 10 g/m  vettä. Ihanteellinen myös uima-altaan 

talvihoitoon, suurempina annoksina.

T20 Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Tiivistetty, tuoksuva, kirkastava, nestemäinen levänesto, pohjana vähän vaahtoavat kvaternaariset ammoniumsuolat. Ei ärsytä ihoa, 
soveltuu myös porealtaaseen. Levien ja amebien torjunnan lisäksi palauttaa veden ihanteelliseen tilaan. Käyttö: suoraan altaaseen 10 

3g/m  vettä.

T20 Yellow Label Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Nestemäinen sienien torjunta-aine, pohjana vähän vaahtoavat kvaternaariset ammoniumsuolat. Ihanteellinen mykoosien ja muiden 
ihotautien syntymisen estämiseen ja niiden torjuntaan. Näitä tartuntoja tavataan usein pinnoilla, joilla kävellään paljain jaloin, kuten uima-

3altaan reuna, suihku- ja WC-tilat jne.  Keskimääräinen päivittäisannos: 5 mg/m  vettä. Käyttö: käsin suoraan kaivoon.

BLU’ D Pakkaukset Kg: 10,0 – 5,0 – 1,0       MAAILMANLAAJUINEN PATENTTI

Käsittely tehdään uimakauden alkaessa, säännöllisesti 3/4 viikon välein ja/tai kun ulkopuoliset tekijät, kuten sade, liika tuulisuus, samea 
vesi, runsas uimarien määrä ja höyryn tiheys, vaikuttavat jäännösklooriin aiheuttaen ns. "kloorin hajun", joka johtuu sen liiasta 
vähentymisestä. Kun pH on korjattu (7,2–7,4) siirrytään superklooraukseen ja tehoklooraukseen käyttämällä tuotetta STR60GR, määrä 

320 g/m  vettä. Älä mene veteen seuraavien 12 tunnin aikana ulkona olevissa uima-altaissa, 24 tunnin aikana katetuissa uima-altaissa.

Kloorin säätäminen – Tehoklooraus tai shokkiklooraus

pH-arvon säätämisen lisäksi tämä on uima-altaan tärkein käsittely. Tihein aikavälein ja säännöllisesti tehty klooraus on varman veden 
desinfioinnin perusehto. Oikea pH-arvo (7,2–7,4) ja oikea vapaan kloorin pitoisuus (0,6–1,0 ppm) takaavat puhtaan, terveellisen ja kirkkaan 
veden. Lisätty kloori pyrkii veden pH-arvon ja siinä olevien orgaanisten aineiden mukaan muodostamaan klooriyhdistettä (klooriamiinia), 
joka on "kloorin hajun" sekä silmien ja limakalvojen kirvelyn aiheuttaja. Tämä ongelma esiintyy pääasiassa silloin kun klooriannos on 

3riittämätön. Sen poistamiseksi tarvitaan usein shokkiannos. Oikea klooraus on tehtävä tuotteella STR60GR, 10 g/m  päivässä tai 
3 3käyttämällä joko tuotteita STR90P200 tai 3ACTION tai ALE6, yksi tabletti /30 m  vettä kerran viikossa tai tuotetta S1415, 30 g/m  päivässä. 

Sekä tuotteen että kloorausjärjestelmän valinta voidaan tehdä sekä uima-allastyypin että suodatusjärjestelmän perusteella.

Kloorin säätäminen – Veden klooraus

Tehokkaampaa kunnossapitoa varten allastyypistä riippuen tarvitaan usein erityisiä lisätuotteita.

Lisäkäsittelyt

Rakeinen kloori, nopeasti liukeneva, tunnettu shokkikloorina. Ihanteellinen shokkiannostukseen ja normaaliin ylläpitoon, edellisessä 
3 3tapauksessa 20 g/m , toisessa 10 g/m . Käyttö: liuotetaan veteen ja kaadetaan suoraan altaaseen, skimmereihin tai 

annostelupumppuun.

STR60GR Pakkaukset Kg: 50,0 - 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,2

3Kloori 200 gramman hitaasti liukenevina tabletteina suurten ja keskisuurten uima-altaiden normaaliin ylläpitoon, yksi tabletti/30 m  vettä, 
laitetaan skimmereihin tai kelluviin tai reuna-annostelijoihin.

STR90P200 Pakkaukset Kg: 50,0 – 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,4 STR90P20 Pakkaukset Kg: 5,0 – 1,0

Kloori kolmella yhdistetyllä vaikutuksella, hitaasti liukenevina 200 gramman tabletteina: kloori, saostusaine, levänesto. Ihanteellinen 
pienten/keskisuurten uima-altaiden oikeaan ylläpitoon, pääasiassa uima-altaat, joissa maan ulkopuolinen rakenne. Annostus: yksi 

3tabletti/30 m  vettä, suoraan skimmereihin tai kelluviin tai reuna-annostelijoihin.

3ACTION Pakkaukset Kg: 50,0 – 25,0 – 10,0 – 5,0 

Kloori kuudella yhdistetyllä vaikutuksella, hitaasti liukenevina 200 gramman tabletteina: kloori, saostusaine, levänesto, vaahdonesto, 
pH:n stabilisointi, sienien torjunta-aine. Ihanteellinen pienten/keskisuurten uima-altaiden oikeaan ylläpitoon, pääasiassa uima-altaat, 

3joissa maan ulkopuolinen rakenne. Annostus: yksi tabletti/30 m  vettä, suoraan skimmereihin tai kelluviin tai reuna-annostelijoihin.

ALE6 Pakkaukset Kg: 10,0 – 5,0 – 1,4 MAAILMANLAAJUINEN PATENTTI

3Nopeasti liukeneva nestemäinen kloori, ihanteellinen tavallista kunnossapitoa varten, 30 g/m  päivässä. Laitetaan suoraan altaaseen tai 
skimmereihin.

S1415 Pakkaukset Kg: 25,0 – 1,0

Kalkin ja veden metallien poistoaine, kiinteä, ihanteellinen kalkkikerrostumien ja raudasta, kuparista, elohopeasta, mangaanista ja/tai 
muista metalleista johtuvan vihreän-ruskean värin torjumiseen. Käytetään sellaisenaan myös jo olemassa olevien kalkkikerrostumien 

3sekä metallioksidien (ruosteen) poistamiseen. Annos: 1–3 l /100 m  vettä, kaadetaan suoraan altaaseen veden kovuuden ja vedessä 
olevien metallien määrän mukaan.

MABO Pakkaukset l: 5,0 – 1,0 MAAILMANLAAJUINEN PATENTTI

Kalkin ja veden metallien poistoaine, nestemäinen. Ihanteellinen kalkkikerrostumien ja raudasta, kuparista, elohopeasta, mangaanista 
ja/tai muista metalleista johtuvan vihreän-ruskean värin torjumiseen. Käytetään sellaisenaan myös jo olemassa olevien 

3kalkkikerrostumien sekä metallioksidien (ruosteen) poistamiseen. Annos: 35–60 g /100 m  vettä, kaadetaan suoraan altaaseen veden 
kovuuden ja vedessä olevien metallien määrän mukaan.

E40 Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Karstanpoistoaine hiekkasuodattimien sekä, hyvin laimennettuna, piimaasuodattimien puhdistamiseen. Happopohjainen tuote. 
Ihanteellinen vanhoja ja/tai hyvin likaisia hiekkasuodattimia varten. Käyttö: Sellaisenaan suoraan hiekkasuodattimeen, laimennettuna 
5 % piimaasuodattimeen.

SANDY Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Karstanpoistoaine, happopohjainen neste tyhjän altaan, pohjan ja sellaisten osien puhdistamiseen, joissa on kalkkipohjaisia 
kerrostumia.

DIKAVIL Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Nestemäinen hyperkonsentroitu rasvanpoisto, soveltuu kaikkien pintojen puhdistamiseen. Optimaalinen vesirajaan muodostuvan lian 
poistamiseen uima-altaan reunoilta ja/tai allaskatteiden ja muiden lisävarusteiden puhdistamiseen.

TERMINATOR Pakovanje : Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Nestemäinen talvisuoja, ihanteellinen levien, bakteerien ja kalkkikerrostumien torjuntaan. Käytetään kun lämpötila on alle 16–17 °C. 
3Keskimääräinen annos: 30–50 cc/m  kun uima-allas suljetaan.

SWINTER Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Luonnonuutepohjainen tuoksuva hyttysmyrkky, hypoallergeeninen, hyttysten ja hyönteisten karkote. Käytetään kuten lattianpesuainetta 
liuottamalla 50 g 10 litraan vettä. Soveltuu uima-altaan reunojen päällystykselle myös sisätiloissa.

SKIN SAVE Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Nestemäinen saostusainetiiviste. Lisää suodatustehoa ja nopeuttaa orgaanisten epäpuhtauksien sakkautumista. Älä käytä piimaa- tai 
3 3piileväsuodattimille. Käyttö: 15 g/m  ennen suodatinta heti vastapesun jälkeen, 10 g/m  suoraan altaaseen, esiliuotettuna illalla, nopeaa 

sakkautumista varten.

F10 Pakkaukset Kg: 25,0 – 10,0 – 5,0 – 1,0

Luonnonuutteet, pitkään säilyviä, kuusi eri tuoksua. Näytteillepanolaatikossa 24 pakkausta, neljä 180 ml pakkausta jokaista kuutta 
tuoksua. Ihanteellinen porealtaita, saunoja, pieniä uima-altaita varten. Keskimääräinen annos: 90 ml 1000 litraan vettä.

NANNÌ Pakkaukset: 180 ml

Nopeasti liukeneva poreileva kloori 3 gramman tabletteina. Ihanteellinen porealtaille. Käyttö: 3 tablettia 1000 litraan vettä suoraan 
altaaseen.

ALE3 Pakkaukset Kg: 1,0 MAAILMANLAAJUINEN PATENTTI

Luontoystävällinen klooriton desinfiointiaine, ihanteellinen porealtaita, saunoja, lasten ja vauvojen altaita varten, pienille sisätilojen uima-
altaille. Hajuton. Käyttö: ei laimenneta, suoraan altaaseen etiketin annossuositusten mukaisesti.

ALE LIQUID Pakkaukset Kg: 5,0 – 1,0 MAAILMANLAAJUINEN PATENTTI

Kloorittomat, kvaternaarisiin ammoniumsuoliin ja vetyperoksidiin pohjautuvat tuotteet porealtaita varten. Tehokkaat ameboja, sieniä, 
homeita sekä gram-positiivia ja gram-negatiivisia bakteereita vastaan. Kaada suoraan altaaseen kaksi mitallista tuotetta ALE2 ja neljä 
mitallista tuotetta ALE4 1000 vesilitraa kohden ennen porealtaan käynnistämistä.

ALE2 & ALE4 Pakkaukset l: 1,0

Luonnolliset väriaineet, saatavissa kuusi eri väriä. Näytteillepanolaatikossa 36 pakkausta ja kuusi väriä. Kuusi 180 ml pakkausta jokaista 
väriä kohden. Ihanteellinen uima-altaan veden värittämiseen kutsuja tai syntymäpäiväjuhlia varten. Vesi pysyy uimiselle sopivana, tuote ei 

3ole myrkyllinen, haitallinen eikä tahraa. Suositellaan lasten ja nuorten juhliin. Keskimääräinen annos: 180 ml noin 10–15 m  vettä.

BOSS Pakkaukset: 180 ml

POREALLAS

pH-arvon tulee olla välillä 7,2–7,4. Muunlaiset arvot vaikuttavat negatiivisesti kemiallisten tuotteiden tehoon, lisäävät korroosiota ja 
kalkkikerrostumia, aiheuttavat silmien ja limakalvojen kirvelyä ja rajoittavat vapaan aktiivisen kloorin muodostumista. On tärkeää käyttää 
aina jaettuja annoksia ja analysoida pH-arvo usein.

Geelimäinen kloori, desinfioiva, sanitoiva, valkaiseva. Nopeasti liukeneva, ihanteellinen pystysuorien pintojen puhdistamiseen.

CLORO GEL Pakkaukset Kg: 1,0
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