Technický list

LAGUNA CHLOR ŠOK
Rýchla dezinfekcia vody

LAGUNA CHLOR ŠOK slúži ako dezinfekčný prípravok pre celosezónnu údržbu všetkých typov
bazénov predovšetkým pre jednorazovú, teda "šokovú" úpravu bazénovej vody po napustení alebo pri
silnom znečistení. Likviduje riasy a baktérie.
Návod na použitie: Po napustení bazéna vodou najprv upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6. Následne
nalejte počiatočnú dávku prípravku (granulátu rozpusteného vo vode v plastovej nádobe) do zberača
(skimmera) alebo priamo do bazéna pri zapnutom filtračnom zariadení. Do doby dokonalého
premiešania prípravku filtračným zariadením je nutné vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne! Chlórovanie
sa odporúča robiť večer. Nasledujúci deň aplikujte chlórové tablety Laguna. Pri pravidelnej prevádzke
pridávajte priebežnú dávku Laguny chlór šok. Pri zvýšenej prevádzke, vyššej teplote alebo pri
problémoch s riasami aplikujte zvýšenú dávku. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí
0,3 - 0,8 mg / l a pH 6,8 - 7,6. Pri zvýšenej teplote vody je možné krátkodobo zvýšiť obsah akt. chlóru
až na 1,0 mg / l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne pomocou testerov (Laguna tester
4v1 alebo Laguna tester pH / chlór).
Dávkovanie:
Počiatočná dávka: 10 g prípravku (1 rovná polievková lyžica) na 1 m3 (1000 litrov) vody.
Priebežná dávka: každých 4 - 6 dní cca 5 g / m3.
Zvýšená dávka: 8 až 12 g / m3.
Použitím 1,8 g prípravku na 10 m3 vody sa zvýši obsah aktívneho chlóru o cca 0,1 mg / l.
Skladovanie: v pôvodných dokonale uzavretých obaloch v suchu pri normálnej teplote v dobre
vetraných priestoroch, oddelene od potravín, nápojov a krmív.
Záručná doba: 24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.
Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny
(chlór). Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

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.
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