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AQUAMAR

VLOČKOVAČ
ODSTRANĚNÍ ZÁKALU A NEČISTOT

Přípravek k odstranění zákalu a nečistot
Vzhled a složení: Nažloutlá kapalina bez zápachu. Obsahuje síran hlinitý hydrát,
CAS 17927-65-0.
Působení: Tvoří vločky ze zákalu při hodnotě pH v rozmezí 5,0–9,0. Použitím tohoto
přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže
i při správných hodnotách pH a obsahu dezinfekčního prvku (chloru, aktivního kyslíku) je voda v bazénu kalná.
Návod k použití a dávkování: Upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Odměřte dávku
50–70 ml (4 polévkové lžíce) na 10 m3 vody a pečlivě ji rozmíchejte v čisté umělohmotné nádobě. Směs pomalu vlijte do koše skimmeru při zapnuté filtraci. Filtrační
zařízení nechte v provozu několik hodin. Větší vločky klesnou ke dnu (ty je možné
odsát ponorným bazénovým vysavačem) a menší se zachytí ve filtračním zařízení.
NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození
očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním
balení. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Pokyny pro první pomoc: Pokud se projevují příznaky akutního
poškození zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi,
nevolnost, zhoršené smyslové vnímání, mdloba apod.) zajistěte neprodleně
lékařské ošetření. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou
vodou vypláchněte oči, ústa i nosní dutinu. Při styku s kůží: Opatrně opláchněte
zbytky přípravku a zasažené místo důkladně omyjte mýdlem a velkým množstvím
tekoucí vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, rozevřete víčko, a co nejdříve
začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Vyvarujte se znečištění nezasaženého oka.
Vyplachujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte
ústa čistou vodou a dejte vypít sklenici (cca 2–4 dl) studené vody. Nevyvolávejte
zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolujte, aby nedocházelo ke
vdechování zvratků. Nepodávejte aktivní uhlí, ani žádné neutralizační činidlo. Zajistěte
lékařské ošetření.
Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu při
teplotách 0 - 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před sluncem
a mrazem. Neskladujte spolu s oxidačními činidly.
Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené
nesprávným použitím přípravku.
Doba použitelnosti: Nejméně 24 měsíců od data výroby v původních uzavřených
obalech a při dodržení skladovacích podmínek.
Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo
prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal
po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je
možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
Datum výroby: Uveden na obalu.
Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.
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Bazénová chémia – Vločkovanie
Prípravok na odstránenie zákalu a nečistôt
Vzhľad a zloženie: Žltkastá kvapalina bez zápachu. Obsahuje síran hlinitý hydrát,
CAS 17927-65-0.
Pôsobenie: Tvorí vločky zo zákalu pri hodnote pH v rozmedzí 5,0–9,0. Použitím tohto
prípravku sa voda stáva priezračná a iskrivo čistá. Je potrebné ho použiť vtedy, ak i pri
správnych hodnotách pH a obsahu dezinfekčného prvku (chlóru, aktívneho kyslíka)
je voda v bazéne kalná.
Návod na použitie a dávkovanie: Hodnotu pH udržujte v oblasti 6,8–7,2. Dávkujte
50–70 ml (4 polievkové lyžice) na 10 m3 vody. Potrebnú dávku starostlivo rozmiešajte
v čistej umelohmotnej nádobe. Zmes pomaly vlejte do koša skimmera pri zapnutej
filtrácii. Filtračné zariadenie nechajte v prevádzke niekoľko hodín. Väčšie vločky
klesnú ku dnu (tie je možné odsať bazénovým vysávačom) a menšie sa
zachytia vo filtračnom zariadení.
NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne
poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranné
okuliare.
Pokyny pre prvú pomoc: Ak sa prejavujú príznaky akútneho poškodenia
zdravia (sťažené dýchanie, neustávajúci kašeľ, bolesti na hrudníku, nevoľnosť,
zhoršené zmyslové vnímanie, mdloby a pod.) zaistite čo najskôr lekárske ošetrenie.
Pri inhalácii: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchnite oči, ústa aj nosovú dutinu. Kontaktom s pokožkou: Opatrne opláchnite
zvyšky výrobku a zasiahnuté miesto dôkladne umyte mydlom a veľkým množstvom
tečúcej vody. Kontaktom s očami: Vyberte kontaktné šošovky, roztvorte viečko
a čo najskôr začnite vyplachovať zasiahnuté oko vodou. Vyvarujte sa znečistenia
nezasiahnutého oka. Vyplachujte aspoň 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri požití: Vypláchnite ústa čistou vodou a vypite pohár (cca 2–4 dl) studenej vody.
Nevyvolávajte zvracanie. Pokiaľ postihnutá osoba zvracia spontánne, kontrolujte, aby
nedochádzalo k vdychovaniu zvratkov. Nepodávajte aktívne uhlie, ani žiadne neutralizačné činidlo. Zaistite lekárske ošetrenie.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale, na suchom
a tmavom mieste pri teplotách 0 - 30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív.
Chráňte pred slnkom a mrazom. Neskladujte spolu s oxidačnými činidlami.
Upozornenie: Nemiešajte s inými prípravkami! Výrobca neručí za škody spôsobené
nesprávnym použitím.
Doba použiteľnosti: Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržiavaní
skladovacích podmienok.
Likvidácia: Nepoužitý výrobok nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo
prázdny obal so zvyškami odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal
po dôkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je
možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.
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