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Rozsah použitia: Laguna Triplex tablety slúži ako dezinfekčný prípravok pre celosezónnu priebežnú údržbu vody 
vo všetkých typoch bazénov. Súčasne umožňuje vyvločkovanie nečistôt, likviduje riasy a zabraňuje ich rastu. 
 
Návod na použitie: Pred prvým použitím prípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6, vykonajte počiatočnú 
šokovú dezinfekciu vody prípravkom Laguna chlór šok alebo Laguna modrý šíp. Tablety dávkujte zberačom  
(skimmerom), plavákom alebo iným dávkovačom pri zapnutom filtračnom zariadení. 
Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,8 mg / l a pH 6,8 - 7,6. Obsah chlóru a hodnotu pH 
kontrolujte 1x týždenne pomocou testerov (Laguna tester 4v1 alebo Laguna tester pH/chlór).  
 
Dávkovanie: Podľa teploty vody pridávajte každých 6 - 8 dní 1 - 2 tablety (200 - 400 g) na 30 m3 (30 000 
litrov) vody, 1 tabletu pri teplote do 25 °C, 2 tablety nad 25 ° C. 
NIKDY NEVHADZUJTE TABLETY PRIAMO DO BAZÉNU! (Priamy kontakt tablety s fóliou môže spôsobiť jej 
vybielenie). Prípravok sa pridáva zásadne do vody a nie naopak! 
 
Skladovanie a preprava: Skladovať a prepravovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch v suchu pri 
normálnej teplote, v dobre vetraných priestoroch, mimo horľavých látok, zdrojov tepla a vznietenia, oddelene 
od potravín, nápojov a krmív. Pri rozklade je nutné dopraviť nádobu na veľké priestranstvo a zaplaviť veľkým 
množstvom vody. 
 
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 
 
Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). 
Prípravok je silné oxidačné činidlo a je vysoko korozívne. 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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