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SADA BAZÉNOVÉ CHEMIE 
PRO KOMPLEXNÍ ÚPRAVU VODY

AQUAMAR SHOCK CHLOR 0,9 kg
AQUAMAR TRIPLEX MINI 0,9 kg

AQUAMAR pH – 1,35 kg
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STARTOVACÍ SADA
SADA BAZÉNOVÉ CHEMIE 

PRO KOMPLEXNÍ 
ÚPRAVU VODY

OBSAH
BALENÍ

Pro:   zahájení a následnou údržbu bazénové vody

AQUAMAR SHOCK CHLOR 0,9 kg
AQUAMAR TRIPLEX MINI 0,9 kg
AQUAMAR pH – 1,35 kg
TESTER pH / Cl

2337.01

Aquamar Shock Chlor, 0,9 kg
Přípravek k šokové dezinfekci bazénové vody 
Obsahuje chlornan vápenatý, indexové číslo: 017-012-00-7. 
Nebezpečí. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění 
dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Proveďte preventivní opatření proti 
smíchání s hořlavými materiály. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte 
kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte 
uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Prípravok k šokovej dezinfekcii bazénovej vody 
Obsahuje chlórnan vápenatý, indexové číslo: 017-012-00-7. 
Nebezpečenstvo. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie 
očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. 
Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky 
kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Aquamar Triplex Mini, 0,9 kg
Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a flokulaci 
Obsahuje kyselinu trichlorisokyanurovou (symklosen), indexové číslo: 613-031-00-5. 
Nebezpečí. 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. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Chraňte před teplem/jiskrami/
otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. Proveďte 
preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrně 
nebezpečného odpadu.

Viacúčelový prípravok pre dezinfekciu, zabráneniu vzniku rias a flokulácii 
Obsahuje kyselinu trichlórisokyanurovú (symklosen), indexové číslo: 613-031-00-5. 
Nebezpečenstvo. 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. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. 
Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých 
materiálov. Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s hořlavými materiálmi. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite 
obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.

Aquamar pH –, 1,35 kg
Přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody 
Obsahuje hydrogensíran sodný, indexové číslo: 016-046-00-X. 
Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. 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. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Prípravok na sníženie hodnoty pH bazénovej vody 
Obsahuje hydrogensíran sodný, indexové číslo: 016-046-00-X. 
Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Tester pH / Cl
Testovací sada na měření hodnoty pH, volného a vázaného chloru 
Testovacia súprava na meranie hodnoty pH, voľného a viazaného chlóru

Startovací sada / Štartovacia sada

    


