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Probleme ale foliei (liner) piscina – riduri (cute) 

 
 

Acest tip de deteriorare este de obicei un simptom al deplasării liner-ului și/sau al unei 
valori scăzute a pH-ului. 
 

                   
 
Riduri (cute) ale liner-ului  
 
Cauze 
 

 Deplasarea liner-ului din cauza unei mișcări în substratul piscinei. 
 Sistem de irigare în grădină: De cele mai multe ori această apă circulă in jurul piscinei 

si poate fi infiltrata prin/ sub pereti , ajungand pe langa membrana. Acest lucru va 
provoca, de asemenea, riduri/ cute pe podea. 

 Temperatura ridicată a apei și a aerului (prelata și/sau sistem solar / pompă de 
căldură → acumulare de caldura) determină extinderea, largirea excesivă a liner-ului. 
În special la suprafața apei când piscina este acoperită și sistemul de filtrare este 
oprit, temperaturi > 40 °C. 

 Valoarea pH-ului < 7,0 pe o perioadă mai lungă de timp. 
 Bucati / suprafete inghetate care plutesc pe apa in timpul iernii. 

 
 
Cum prevenim? 
 

 Concentrația de clor liber și valoarea pH-ului trebuie verificate manual cel puțin o 
dată la saptamana in functie de frecventa de dozare a dezinfectantilor apei. 

 28 °C Temperatura maximă a apei pe termen lung 
 Când temperatura aerului este ridicată și exista o prelata asezata pe apa, perioada de 

recirculare a apei trebuie să fie 12 - 24 h pentru a distribui substanțele chimice și apa 
caldă în piscină. 

 O aerisire adecvanta a prelatei, pt a se regla temperature apei 
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 Adăugați flotoare/ spargatoare de gheata în apă pentru a proteja  liner-ul de 
presiunea ghetii, in perioada rece. 

 
 
Solutii 
 

 In faza incipienta, linerul se poate strange la loc, recapatandu-si forma initiala, insa in 
alte cazuri, liner-ul trebuie inlocuit. 


