MARIMEX

bazénová chemie

STABILIZÁTOR CHLORU

Přípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě
Vzhled a složení: Šedobílý krystalický granulát pomalu rozpustný ve vodě. Obsahuje kyselinu kyanurovou (> 99 %),
CAS: 108-80-5, ES 203-618-0.
Působení: Po rozpuštění přípravku ve vodě dochází k vázání volného chloru a tím k potlačování jeho úniku z vody
vlivem slunečního záření a vyšších teplot vody a také ke snížení chlorového zápachu.
Návod k použití a dávkování: Přípravek se aplikuje do bazénu vždy po jeho napuštění, nebo před zahájením sezóny
(po odzimování). Po úpravě hodnoty pH (6,8–7,2) a obsahu volného chloru (0,3–0,6 mg/l) je třeba provést základní
ošetření přípravkem Stabilizátor Chloru v množství 350 g na 10 m3 vody (10 000 l). Odměřené množství přípravku
pomalu nasypte přímo do sběrače (skimmeru) při zapnutém filtračním zařízení. Pomalu rozpustný granulát se pak
postupně uvolňuje do bazénové vody. Další dávkování stabilizátoru chloru se řídí podle množství přidané čerstvé vody,
doporučené dávkování je 35 g na 1 m3 (1 000 l) čerstvé vody.
Nemíchejte s jinými přípravky.
Pomůcka: 100 g přípravku je přibližně odměrka s objemem 100 ml.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při styku s kůží: Zasaženou kůži
omyjte mýdlem a vodou. Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami vyplachujte pod
tekoucí vodou nejméně 15 minut. Při požití: Vypláchněte ústa a podejte napít větší množství vody. Vyhledejte lékaře.
Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo
dosah dětí.
Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob
pro sběr komunálního odpadu.
Datum výroby: Uveden na obalu.
Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Bazénová chémia – Dezinfekcia – Predĺženie dezinfekčného účinku
Prípravok pre stabilizáciu chlóru v bazénovej vode
Vzhľad a zloženie: Sivobiely kryštalický granulát pomaly rozpustný vo vode. Obsahuje 1,3,5-triazinán-2,4,6-trión
(> 99 %), CAS: 108-80-5, EC 203-618-0.
Pôsobenie: Po rozpustení prípravku vo vode dochádza k viazaniu voľného chlóru a tým k potláčaniu jeho úniku z vody
vplyvom slnečného žiarenia a vyšších teplôt vody a tiež k zníženiu chlórového zápachu.
Návod na použitie a dávkovanie: Prípravok sa aplikuje do bazéna vždy po jeho napustení, alebo pred zahájením
sezóny (po odzimovaní). Po úprave hodnoty pH (6,8–7,2) a obsahu voľného chlóru (0,3–0,6 mg/l) je potrebné vykonať
základné ošetrenie prípravkom Stabilizátor Chloru v množstve 350 g na 10 m3 vody (10 000 l). Namerané množstvo
prípravku pomaly nasypte priamo do zberača (skimmera) pri zapnutom filtračnom zariadení. Pomaly rozpustný granulát
sa potom postupne uvoľňuje do bazénovej vody. Ďalšie dávkovanie stabilizátora chlóru sa robí podľa množstva pridanej
čerstvej vody, odporúčané dávkovanie je 35 g na 1 m3 (1 000 l) čerstvej vody.
Pomôcka: 100 g prípravku je približne odmerka s objemom 100 ml.
Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchnutí: Zaistite prívod čerstvého vzduchu. Pri styku s kožou: Zasiahnutú kožu
umyte mydlom a vodou. Pri zasiahnutí očí: Oči s otvorenými viečkami a vybranými kontaktnými šošovkami vyplachujte pod tečúcou vodou najmenej 15 minút. Pri požití: Vypláchnite ústa a podajte väčšie množstvo vody. Vyhľadajte
lekára.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte
mimo dosahu detí.
Upozornenie: Nemiešajte s inými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.
Doba použiteľnosti: Najmenej 3 roky od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích podmienok.
Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu
do nádob na zber komunálneho odpadu.
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.

PRODLOUŽENÍ DEZINFEKČNÍHO ÚČINKU
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