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Přípravek pro úpravu bazénové vody chlorováním
Vzhled a složení: Bílé tablety o hmotnosti 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je kyselina trichlorisokyanurová 
(symklosen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.
Působení: Chlorové tablety se používají jako dezinfekční prostředek pro celosezónní údržbu a provoz otevřených nebo 
krytých bazénů, brání rozvoji řas a virů. Tableta se ve vodě pomalu rozpouští a dochází k postupnému uvolnění 
chloru a tím k dezinfekci a oxidaci organického znečištění bazénové vody.
Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím chlorových tablet proveďte vždy preventivní ošetření vody 
rychlorozpustným chlorovým přípravkem Aquamar Start, stabilizátorem chloru Aquamar Chlor Stabil a upravte 
hodnotu pH bazénové vody na 6,8–7,2. Dle teploty vody se pak přidávají každých 5–8 dnů 1–2 tablety na 30 m3 
(30 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C. Pro dosažení křišťálově čisté a trvale 
hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 
0,3–0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, bazén 
nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.
Důležité: Pravidelně, nejméně 2x týdně, měřte pomocí testovacích souprav hodnotu pH a koncentraci volného chloru. Pokud je 
hodnota pH mimo uvedené rozmezí, použijte přípravky na snížení nebo zvýšení pH.
Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohy-
boval 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 obsahu 
volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU!
NEBEZPEČÍ. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrob-
ky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. 
Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamezte vdechování 
prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skladujte uzamčené.
Pokyny pro první pomoc: Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. Při styku s kůží: Neprodleně 
svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. Při zasažení očí: Ihned 
začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte 
lékařské ošetření. Při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a dejte vypít 2-5 dl vody (ne více, aby nemohlo dojít ke zvracení). 
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).
Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobře 
větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látek nebo 
rozpouštědel. Chraňte před sluncem.
Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. 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 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.

Bazénová chémia – Dezinfekcia – Chlórové tablety veľké
Prostriedok pre úpravu bazénovej vody chlórovaním

Vzhľad a zloženie: Biele tablety s hmotnosťou 200 g, pomaly rozpustné vo vode. Účinnou látkou je kyselina trichlórisokyanu-
rová (symklosen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.

Pôsobenie: Chlórové tablety sa používajú ako dezinfekčný prostriedok na celosezónnu údržbu a prevádzku otvorených 
alebo krytých bazénov, bráni tvorbe rias a vírusov. Tableta sa vo vode pomaly rozpúšťa a dochádza k postupnému uvoľne-

niu chlóru a tým k dezinfekcii a oxidácii organického znečistenia bazénovej vody.
Návod na použitie a dávkovanie: Po napustení bazéna urobte preventívne ošetrenie bazénovej vody rýchlorozpustným chlóro-

vým prípravkom Aquamar Start, stabilizátorom chlóru Aquamar Chlor Stabil a upravte hodnotu pH bazénovej vody na 6,8–7,2. Podľa 
teploty vody pridávajte každých 5–8 dní 1 až 2 tablety tohto prípravku na 30 m3 (30 000 l) vody; do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 

°C 2 tablety. Na dosiahnutie krištálovo čistej a trvale hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozmedzí 6,8–7,2 
a obsah voľného chlóru v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l. Ak klesne obsah voľného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potrebné pridať chlór, ak je vyšší 
ako 0,6 mg/l, bazén nepoužívajte, znížte dodávku chlóru a vyčkajte, až táto hodnota klesne do uvedeného rozmedzia. 

Dôležité: Pravidelne, najmenej 2x za týždeň, merajte pomocou testovacej súpravy hodnotu pH a koncentráciu voľného chlóru. Pokiaľ je 
hodnota pH mimo uvedené rozpätie, použite prípravky na zníženie alebo zvýšenie hodnoty pH.

Spôsob aplikácie: Plavákom: 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 dávkovača dajte potrebné 

množstvo tabliet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota obsahu voľného chlóru. 
NIKDY NEHÁDŽTE TABLETY DO BAZÉNA!
NEBEZPEČENSTVO. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrob-
kami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý 

po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné 
organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdro-
jov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte 

uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávajte uzamknuté.
Pokyny pre prvú pomoc: Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Volajte lekára. Po styku s kožou: Neodkladne vyz-
lečte znečistený odev a umyte kožu vodou a mydlom. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára. Po zasiahnutí očí: Ihneď začnite 

vyplachovať oči s otvorenými viečkami a vybranými kontaktnými šošovkami pod tečúcou vodou najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku 
starostlivosť. Po požití: Okamžite vypláchnite ústa a dajte vypiť 2-5 dl vody (ne viacej, aby nemohlo dôjsť k zvracaniu). NEVYVOLÁVAJTE 

ZVRACANIE!  Zaistite čo najrýchlejšie lekárske ošetrenie. Okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM. (tel. NTIC 02 5477 4166).

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale v chlade a suchu pri teplotách do 50 °C na dobre 
vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov a krmív, mimo dosah horľavých, kyslých a oxidujúcich látok alebo 
rozpúšťadiel. Chráňte pred slnkom.

Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkajte sa 
prípravku mokrými rukami. 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 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.
Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA. 
Registračné číslo výrobku bio /863/D/04/4/CCHLP
Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.
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