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Přípravek pro aktivaci a podporu algicidní funkce přípravku Aquamar Shock

Prípravok pre aktiváciu a podporu algicidnej funkcie prípravku Aquamar Shock

Přípravek aktivuje a posiluje účinek přípravku Aquamar Shock, který pak velmi rychle a spolehlivě ničí většinu
řas vyskytujících se v bazénech.
Vzhled a složení: Hnědobílá krystalická látka, obsahuje jako účinnou látku síran amonný (985 g/kg). CAS 7783-20-2,
ES 231-984-1.
Působení: Přípravek Aquamar Super v kombinaci s přípravkem Aquamar Shock uvolňuje do vody účinné látky obsahující chlor, který ničí většinu běžných řas vyskytujících se v bazénové vodě.
Návod k použití: Přípravek Aquamar Super v kombinaci s přípravkem Aquamar Shock použijte v okamžiku, kdy se
objeví v bazénové vodě řasy (zelenání). Před aplikací přípravku se vypne filtrační zařízení a veškerá cirkulace vody
v bazénu. Polovina vypočtené dávky přípravku se nasype rovnoměrně podél stěn bazénu. Druhá polovina se rozhodí
po hladině tak, aby došlo k rovnoměrnému rozptýlení po celém dně bazénu. Poté se přidá přípravek Aquamar Shock.
Po 6 hodinách se opět uvede filtrace a cirkulace vody do provozu. Zneškodněné řasy se z hladiny odstraní přes skimmer.
V takto ošetřené vodě je možno se koupat již první den po ošetření.
Důležité: Nikdy nesypte přípravek do skimmeru a nemíchejte s přípravky obsahujícími chlor v koncentrovaném stavu
(ani s přípravkem Aquamar Shock).
Dávkování: Dávkuje se 200 g přípravku Aquamar Super na 10 m3 (10 000 l) vody. Dále se pokračuje podle návodu
na přípravku Aquamar Shock.
Poznámka: 200 g přípravku je přibližně odměrka o objemu 150 ml.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch do odeznění příznaků.
Při styku s kůží: Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším
použitím vyčistěte. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě vymývejte
proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned zajistěte lékařské ošetření. Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte
vypít sklenici vody. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, při teplotě do 30 °C v dobře větraných prostorách
mimo dosah zdrojů vlhkosti a silných alkálií.
Upozornění: 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
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.
Informace o bazénové chemii najdete na www.aquamar.cz

Prípravok aktivuje a posilňuje účinok prípravku Aquamar Shock, ktorý potom veľmi rýchlo a spoľahlivo ničí väčšinu rias vyskytujúcich sa v bazénoch.
Vzhľad a zloženie: Hnedobiela krištalická látka, obsahuje ako účinnú látku síran amónny (985 g/kg). CAS 7783-20-2,
EC 231-984-1.
Pôsobenie: Prípravok Aquamar Super v kombinácii s prípravkom Aquamar Shock uvolňuje do vody účinné látky
obsahujúce chlór, ktorý ničí väčšinu bežných rias vyskytujícich sa v bazénovej vode.
Návod na použitie: Prípravok Aquamar Super v kombinácii s prípravkom Aquamar Shock použite vo chvíli, kedy sa
v bazénovej vode objavia riasy (zozelenie). Pred aplikáciou prípravku sa vypne filtračné zariadenie a celková cirkulácia
vody v bazéne. Polovica vyrátanej dávky prípravku Aquamar Super sa nasype rovnomerne pozdľž stien bazénu.
Druhá polovica sa rozhodí po hladine tak, aby došlo k rovnomernému rozptýleniu po celom dne bazénu. Potom sa
pridá prípravok Aquamar Shock podľa návodu na obale. Po 6 hodinách sa filtrácia a cirkulácia vody opäť uvedie do
prevádzky. Zneškodnené riasy sa z hladiny odstránia skimmerom. V takto ošetrenej vode je možné sa kúpať už prvý
deň po ošetrení.
Dôležité: Nikdy nesypte prípravok do skimmera a nemiešajte ho s chemikáliami obsahujúcimi chlór v koncentrovanom
stave (ani s prípravkom Aquamar Shock).
Dávkovanie: Dávkuje sa 200 g pripravku Aquamar Super na 10 m3 (10000 I) vody. Ďalej sa pokračuje podľa návodu
na prípravku Aquamar Shock.
Poznámka: 200 g prípravku je asi odmerka o objemu 150 ml.
Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch do odoznenia príznakov.
Pri styku s pokožkou: Začnite ihneď oplachovať vodou a pokračujte po dobu 15 minút. Kontaminovaný odev pred
ďalším použitím vyčistite. Pri pretrvávajúcom podráždení, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí: Začnite ihneď
vyplachovať prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Vždy zaistite lekárske ošetrenie. Pri požití: NEVYVOLÁVAJTE
ZVRACANIE! Dajte vypiť pohár vody. V prípade potiaží vyhľadajte lekársku pomoc.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch, pri teplote do 30 °C v dobre vetraných priestoroch mimo dosah zdrojov vlhkosti a silných alkálií.
Upozornenie: 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 nebezpečného odpadu.
Prázdny obal vypláchnite vodou, výplach použite ako prípravok, obal dajte k recyklácii!
Dátum výroby: Uvedený na obale
Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.aquamar.cz

Obsah: 0,9 kg
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e-mail: info@marimex.cz
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Tel.: 00421 244 453 001
www.marimex.sk
e-mail: info@marimex.sk
Najväčší internetový
obchod s bazénmi
www.marimex.sk/eshop

