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MARIMEX
bazénová chemie

KYSLÍKOVÉ TABLETY
DEZINFEKCE BAZÉNOVÉ VODY

BEZCHLOROVÁ
ŘADA

1. 
KROK

Přípravek určený k pravidelnému oxidačnímu ošetření vody
Vzhled a složení: Bílé tablety o hmotnosti 20 g s algicidním účinkem. Účinnou látkou je bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný 
(960 g/kg), CAS: 70693-62-8.
Působení: Prostředek se používá pro komplexní průběžné ošetřování vody v kombinaci s přípravkem Aktivátor. Po ponoření tablety 
do vody dochází k jejímu rozpouštění, kdy se uvolňuje účinná složka, která oxiduje nečistoty přítomné ve vodě. Pro správnou funkci 
používejte pravidelně dle návodu spolu s pravidelným ošetřením vody pomocí přípravku Aktivátor.
Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Při prvním ošetření vody a jako 
šokové opatření cca každé 2 týdny dávkujte 10–15 tablet / 10 m3 vody. Během provozu bazénu přidávejte další tablety podle 
potřeby.
Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 
6,8–7,2 a obsah aktivního kyslíku udržován v rozmezí 8–10 mg/l.  Při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci aktiv-
ního kyslíku na hodnotě  minimálně 10 mg/l a provádějte šokové ošetření 1x týdně!. Klesne-li obsah aktivního kyslíku 
pod hodnotu 8 mg/l, je třeba přidat další tablety, pokud je vyšší než 10 mg/l, omezte dávkování tablet a vyčkejte, až 
tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí.. Hodnotu obsahu aktivního kyslíku průběžně nejméně 2x týdně 
kontrolujte vhodnými testery u výstupu vody z bazénu do filtračního okruhu.
Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně 
pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače 
dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota koncentrace 
aktivního kyslíku. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU!
NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního pro-
středí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do doby 
odeznění příznaků. Při styku s kůží: Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. 
Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyčistěte. Pokud podráždění přetrvává, přivolejte lékařskou pomoc.  
Při zasažení očí: Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. 
Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo lékaře.
Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchu a chladnu, v dobře 
větraných prostorách mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
Upozornění: Pozor! V koncentrovaném stavu nepoužívejte společně s jinými výrobky. Výrobce neručí za škody způsobené nespráv-
ným použitím přípravku.
Doba použitelnosti: Nejméně 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Likvidace: 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.
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.
Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Prípravok určený k pravidelnému oxidačnému ošetreniu vody
Vzhľad a zloženie: Biele tablety s hmotnosťou 20 g s algicidným účinkom. Účinnou látkou je hydrogenperoxosíran-bissíran  
pentadraselný (960 g/kg), CAS: 70693-62-8.
Pôsobenie: Prostriedok sa používa pre komplexné priebežné ošetrovanie vody v kombinácii s prípravkom Aktivátor. Po ponorení tablety 
do vody dochádza k jej rozpúšťaniu, kedy sa uvoľňuje účinná zložka, ktorá oxiduje nečistoty prítomné vo vode. Pre správnu funkciu 
používajte pravidelne podľa návodu spolu s pravidelným ošetrením vody pomocou prípravku Aktivátor.
Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pri prvom ošetrení vody a ako 

šokové opatrenie cca každé 2 týždne dávkujte 10–15 tabliet / 10 m3 vody. Počas prevádzky bazéna pridávajte ďalšie tablety podľa 
potreby.

Všeobecne platí, že pre dosiahnutie krištáľovo čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržovaná 
v rozsahu 6,8-7,2 a obsah aktívneho kyslíku udržovaný v rozmezí 8-10 mg/l. Pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncen-

tráciu aktívneho kyslíku na hodnote minimálne 10mg/l a vykonávajte šokové ošetrenie 1x týždenne!. Ak klesne obsah 
aktívneho kyslíku pod hodnotu 8 mg/l, musíte pridať ďalšie tablety, ak je vyšší ako 10mg/l, obmedzte dávkovanie 

tabliet a počkajte až tato hodnota klesne do výšky uvedeného rozmedzia. Hodnotu obsahu aktívneho kyslíka 
priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testermi na výstupe vody z bazéna do filtračného okruhu.

Spôsob aplikácie: Plavák: do dávkovacieho plaváka vložte potrebné množstvo tabliet. Nechajte plavák, aby sa voľne 
pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody. Dávkovačom vstavaným do cirkulačného potrubia: do dávko-

vača dajte potrebné množstvo tabliet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota 
koncentrácie aktívneho kyslíka. NIKDY NEHÁDŽTE TABLETY DO BAZÉNA!
NEBEZPEČENSTVO: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné 

organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte 

uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu 
tváre. Uchovávajte uzamknuté.
Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchaní: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch až do doby odzne-

nia príznakov. Pri styku s pokožkou: Začnite ihneď oplachovať vodou a pokračujte po dobu 15 minút. 
Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyčistite. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekársku pomoc.  

Pri zasiahnutí očí: Okamžite vymývajte prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Ihneď privolajte lekársku pomoc.  
Pri požití: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Dajte vypiť 1–2 poháre vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Okamžite volajte 

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. NTIC 2 5477 4166) alebo lekára.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, v suchu a chlade, v dobre 

vetraných priestoroch mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
Upozornenie: Pozor! V koncentrovanom stave nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym 
použitím prípravku.
Doba použiteľnosti: Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby a pri dodržaní skladovacích podmienok.
Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôklad-
nom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Číslo registrácie prípravku: bio/2390/D/18/CCHLP
Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.
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Obsah: 0,9 kg


