
Super OXI – přípravek pro komplexní dezinfekci bazénové vody
Vzhled a složení: Čirá bezbarvá kapalina, obsahuje peroxid vodíku (100 g/l), ES 231-765-0, a stříbro (max. 0,4 g/l), 
ES 231-131-1.
Působení: Kyslíkový prostředek pro ošetření bazénů na bázi peroxidu vodíku a stříbra. Ve vodě se rozkládá za vzni-
ku vody a aktivního kyslíku. Voda ani kyslík nezatěžují životní prostředí. Po jeho aplikaci voda nepáchne, nedráždí 
oči, sliznice a kůži, což jsou značné výhody oproti ošetřování vody chlorovými přípravky. 
Návod k použití a dávkování: Doporučená dávka 100 ml/m3 vody každých 5–8 dní. Touto dávkou se 
do vody vpraví cca 4,5 mg/l aktivního kyslíku. Jestliže má být ošetření bazénové vody účinné, musí 
být koncentrace aktivního kyslíku udržována v rozmezí 5–15 mg/l. Pro zjištění koncentrace aktivního 
kyslíku ve vodě se používají speciální testovací soupravy. Dávku pomalu vlijte do skimmeru z výšky max. 
5 cm tak, aby nedošlo k rozstřikování kapek přípravku.
Nebezpečí: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při pou-
žívání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do odeznění příznaků. 
Při styku s kůží: Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Pokud dojde k podráždění, přivolejte 
lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Vždy zajistěte 
lékařské ošetření. Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Při potížích vyhledejte 
lékařskou pomoc. V případě problémů okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
(224 919 293 nebo 224 915 402).
Skladování: Přípravek skladujte uzávěrem nahoru v původních uzavřených obalech, v chladu, suchu, 
temnu a dobře větraných prostorách mimo hořlavých látek, redukčních činidel a zásad. 
Upozornění: Uzávěr povolujte opatrně, uvnitř nádoby může být přetlak. Výrobce neručí za škody 
způsobené nesprávným použitím přípravku.
Poznámka: Samostatně používaný přípravek má ověřené algicidní účinky při dávkování 500 ml/1 m3 vody 
každých 5–8 dní.
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Obsah: 3 l
Likvidace: Přípravek nevypouštějte do kanalizace. Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou, výplach použijte jako 
přípravek, čistý OBAL ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!
Datum výroby: Uveden na obalu
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.
Informace o bazénové chemii najdete na www.aquamar.cz

Super OXI – prípravok pre komplexnú dezinfekciu bazénovej vody
Vzhľad a zloženie: Číra bezfarbá kvapalina, obsahuje peroxid vodíka (100 g/l), ES 231-765-0, a striebro (max. 0,4 g/l), 

ES 231-131-1.
Pôsobenie: Kyslíkový prostriedok na báze peroxidu vodíka a striebra. Vo vode sa rozkladá na vodu a aktívny kyslík. 

Voda ani kyslík nezaťažujú životné prostredie. Po jeho aplikácii voda nepáchne, nedráždi oči, sliznicu a kožu, čo 
predstavuje značné výhody oproti ošetrovaniu vody chlórovými prípravkami.

Návod na použitie: Odporúčaná dávka je 100 ml/m3 vody každých 5–8 dní. Touto dávkou sa do vody 
dostane cca 4,5 mg/l aktivního kyslíka. Pokiaľ má byť ošetrenie bazénovej vody účinné, musí byť 
koncentrácia aktívneho kyslíka udržiavaná v rozmedzí 5–15 mg/l. Pre zaistenie koncentrácie aktívneho 

kyslíka vo vode sa používajú špeciálne testovacie súpravy. Dávku pomaly vlejte do skimmera z výšky 
max. 5 cm tak, aby nedošlo k rozstrekovaniu kvapiek prípravku. 

Nebezpečenstvo: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri 
používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Predlekárska prvá pomoc: Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou: 
Začnite oplachovať vodou a mydlom po dobu 15 minút. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhladajte lekársku pomoc. Pri 

zasiahnutí očí: Začnite ihneď vyplachovať prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Zaistite lekárske ošetrenie. Pri 
požití: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Dajte ihneď vypiť 1–2 poháre vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípa-

de problémov okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (2 5477 4166).
Skladovanie: Prípravok skladujte uzáverom hore v pôvodných uzatvorených obaloch, v chlade, suchu, tme 

a dobre vetraných priestoroch mimo dosah horľavých látok, redukčných činidiel a zásad.
Upozornenie: Uzáver povolujte opatrne, vo vnútri nádoby môže byť pretlak. Výrobca neručí za škody 
spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka: Samostatne používaný prípravok má overené algicidné účinky pri dávkovaní 500 ml/1 m3 vody 
každých 5–8 dní.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích podmienok.
Obsah: 3 l

Likvidácia: Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie, nepoužitý prípravok odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu. 
Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou, výplach použite ako prípravok, čistý OBAL ODLOŽTE NA MIESTO URČENÉ 

OBCOU NA UKLADANIE ODPADU!
Dátum výroby: Uvedený na obale
Posúdené VUOS a.s., certifikační orgán CETA.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na aquamar.marimex.sk
Číslo registrácie prípravku: bio/305/D/14/1/CCHLP
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