Technický list

POOL LAGUNA CHLOR START

POOL LAGUNA CHLOR START slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů
bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při
silném znečištění. Likviduje řasy a baktérie.
Návod k použití: Po napuštění bazénu vodou nejprve upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6. Následně
nalijte počáteční dávku přípravku (granulátu rozpuštěného ve vodě v plastové nádobě) do sběrače
(skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého promíchání
přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlorování se doporučuje
provádět večer. Následující den aplikujte týdenní tablety POOL Laguna. Při pravidelném provozu
přidávejte průběžnou dávku POOL Laguny chlor start. Při zvýšeném provozu, vyšší teplotě nebo při
problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 0,8 mg/l a pH 6,8 - 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah akt. chloru až na 1,0
mg/l. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů.
Dávkování:
3
Počáteční dávka:13 g přípravku (2 plné kávové lžičky) na 1 m (1000 litrů) vody.
3
Průběžná dávka: každých 4 - 6 dnů cca 6 g/m .
3
Zvýšená dávka: 10 až 15 g/m .
3
Použitím 2,2 g přípravku na 10 m vody se zvýší obsah aktivního chloru o cca 0,1 mg/l.
Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech v suchu při normální teplotě v dobře
větraných prostorách, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.
Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny
(chlor). Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.
Obsahuje: 800 g/kg dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
R-věty: Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací
orgány. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal suchý. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. V
případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Při požití okamžitě vypláchnout ústa vodou, vypít
alespoň 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Nedotýkat se
přípravku mokrýma rukama. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže
důkladně omýt vodou.
Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování
nebezpečných odpadů.
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