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Laguna Vločkovacie tablety slúžia na odstránenie zákalu vody vyvločkovaním nečistôt na 
pieskovom filtri. Nepoužívať pre iné typy filtrácií, než je filtrácia piesková. Vysoká účinnosť umožňuje 
odstránenie aj najmenších častíc z vody.  
 
Návod na použitie:  
Prvé napustenie: Po napustení vody zapnite pieskovú filtráciu. Ešte pred prvým použitím 
vločkovacích tabliet zmerajte hodnotu pH pomocou Laguna tester 4v1 Alebo Laguna tester pH / chlór 
a upravte na 6,8-7,2 pomocou prípravkov Laguna pH plus / Laguna pH mínus. Následne vykonajte 
počiatočnú šokovú dezinfekciu vody prípravkom Laguna Chlór šok alebo Laguna Modrý šíp. Pieskovú 
filtráciu nechajte zapnutú. Ak je nasledujúci deň voda zakalená, je zákal pravdepodobne spôsobený 
jemnými nečistotami. Podľa veľkosti bazénu dávkujte množstvo tabliet do skimmera, prípadne do 
chlorinátora. Prepláchnite filter po 4-5 dňoch alebo ak sa zvýši tlak na filtri nad hodnotu doporučenú 
výrobcom.  
Následná úprava: V prípade tvorby zákalu alebo pre odstránenie drobných nečistôt vo vode vložte 
vhodný počet tabliet do skimmera (chlorinátora) a nechajte rozpustiť. V skimmeri či chlorinátora môžu 
byť Laguna Vločkovacie tablety spoločne s prípravkami Laguna multifunkčné tablety. Následne po 4-5 
dňoch filter prepláchnite. Pre správnu funkciu tabliet upravte hodnotu pH na 6,8-7,2. Nedávkujte 
spoločne v rovnaký deň s prípravkami proti riasam! Prípravky proti riasam (Laguna ALG blue) je 
možné dávkovať najskôr 24 hodín po rozpustení vločkovač tabliet. Prípadnú usadeninu na dne 
bazéna odsajte vysávačom priamo napojeným na saciu trysku prípadne skimmer.  
 
Dávkovanie: 1 tableta na 5 m3 vody.  
 
Skladovanie: v pôvodných dokonale uzavretých obaloch v suchu pri normálnej teplote, v dobre 
vetraných priestoroch, oddelene od potravín, nápojov a krmív.  
 
Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.  
 
Záručná doba: 24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.  
 
Číslo šarže: viď obal 

 
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a 
pripojené informácie o prípravku. 
Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc, likvidácia odpadu- viď etiketa a karta 
bezpečnostných údajov: www.stachema.sk. 
 
 
 Dátum revízie: 3.9.2018 

 
 
 

Distribútor v SR: 
STACHEMA Bratislava a.s. 
Železničná 714/180 
900 41 Rovinka, SK  
Tel.: +421-2-45985500 
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 

 
 

http://www.stachema.sk/
mailto:stachema@stachema.sk

