Technický list

Laguna Triplex tablety (Plovák)

Dezinfekční prostředek pro údržbu vody v bazénu

.

Laguna Triplex tablety (Plovák) slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní
průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Současně umožňuje vyvločkování nečistot, likviduje
řasy a zabraňuje jejich růstu po dobu 3-5 týdnů.

Návod k použití
3

Plovák 720g pro bazény o velikosti 0-20 m
3
Plovák 1400g pro bazény o velikosti 20-68 m
Před použitím upravte hodnotu pH na 6,8–7,6, proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody chlorovým
přípravkem Laguna Chlor šok nebo Laguna Modrý šíp.
Odtrhněte perforovaný pásek na etiketě (označen „zde odtrhnout“) tak, abyste etiketu nepoškodili.
Etiketu (návod k použití, bezpečnostní informace) pečlivě uschovejte! Odstraňte obě bezpečnostní plomby.
Vyberte nastavení (stupeň dávkování chloru, tj. rychlost, se kterou se bude obsah dávkovače
rozpouštět). Uchopte základnu dávkovače a otáčejte jí tak, aby se objevily otvory v odkryté oblasti,
nastavte příslušný otvor (velikost) podle objemu bazénu. Umístěte dávkovač ve správné pozici do
bazénu a podržte na několik sekund, dokud se nenaplní vodou a pak nechte volně plavat po hladině
bazénu. Neponořujte dávkovač celý pod vodu a neblokujte ventilační otvory.
Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3-0,8 mg/l a pH 6,8-7,6. Tyto hodnoty
kontrolujte 1x týdně pomocí testerů Laguna. Pokud je obsah volného chloru mimo požadovanou
oblast (0,3–0,8 mg/l), upravte nastavení (stupeň dávkování chloru) - otočte základnou dávkovače tak,
aby se průtok vody zvětšil nebo zmenšil podle zjištěné hodnoty.
Dávkovač se nakloní na bok, pokud je obsah vyčerpán. Náklon cca 45° indikuje významné snížení
dávkování chloru a tudíž nutnost výměny. Vyčerpaný dávkovač likvidujte jako nebezpečný odpad – viz
Pokyny pro bezpečné zacházení.
Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech v suchu při normální teplotě, v dobře větraných
prostorách, mimo hořlavých látek, zdrojů tepla a vznícení, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné
plyny (chlor).
Záruční doba: 36 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.
Číslo šarže: viz obal.
Podrobnější informace – viz www.moje-laguna.cz
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