
0,9 kg

DEZINFEKCE 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 Aquamar Chlor stabil 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.
Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/
ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění 
očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Neprodleně 
svlékněte znečištěný oděv. Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem 
tekoucí vody po dobu 15 minut při rozevření víček. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékaře. Při požití: Dejte vypít 
1 – 2 sklenice vody a vyvolejte zvracení. Ihned 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: Přípravek nevypouštějte do kanalizace, nepoužitý přípravek odevzdejte ve sběrně nebezpečného 
odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, výplach použijte jako přípravek, obal dejte k recyklaci!
Datum výroby: Uveden na obalu
Informace o bazénové chemii najdete na www.aquamar.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 potlačovaniu 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 Aquamar chlor stabil 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.
Pozor. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice/ochranný 
odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pou-
žívate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: 
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri kontakte s kožou: Ihneď 
vyzlečte znečistený odev. Ihneď umyte veľkým množstvom vody. Pri zasiahnutí očí: Ihneď vyplachujte prúdom tečúcej 
vody po dobu 15 minút pri roztvorených viečkach. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekára. Pri požití: Dajte 
vypiť 1 – 2 poháre vody a vyvolajte zvracanie. Ihneď 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: Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie, nepoužitý prípravok odovzdajte v zberni nebezpeč-
ného odpadu. Prázdny obal vypláchnite vodou, výplach použite ako prípravok, obal dajte k recyklácii!

Dátum výroby: Uvedený na obale
Informácie o bazénovej chémii nájdete na aquamar.marimex.sk

2076.220211.02

Distributor:
Marimex CZ, spol. s r.o.

Libušská 264
142 00 Praha 4

Tel: 00420 241 727 740
www.marimex.cz

e-mail: info@marimex.cz
Největší internetový obchod

s bazény www.marimex.cz

Distribútor pre SR:
MARIMEX SK, spol. s r.o.

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421 244 453 001

www.marimex.sk
e-mail: info@marimex.sk

Najväčší internetový
obchod s bazénmi
www.marimex.sk

www.aquamar.cz aquamar.marimex.sk

Obsah: 0,9 kg
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