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BLANKYT
CHLOROVÉ TABLETY

NÁVOD
K POUŽITÍ

Za normálních podmínek dávkujte        
1 tabletu na 25 m3 vody každých 
7 dnů. Maximálně dávkujte 2 tablety 
na 25 m3 vody každých 7 dnů. 
Přípravek Blankyt dávkujte vždy 
do dávkovače nebo plováku. 

POZOR! Nepoužívejte společně 
s jinými výrobky. Může uvolňovat 
nebezpečné plyny (chlor).

Používáte-li studniční nebo příliš 
tvrdou vodu, použijte před prvním 
zachlorováním přípravek Maskovač 
tvrdosti. Zabráníte  tím vysrážení 
kovů a vzniku nerozpustných 
sraženin. 

Pomalu rozpustný dezinfekční přípravek    
ve formě tablet pro ošetření vody bazénech 

C H LO R O V Á C H E M I E

vodnar@mah.cz +420  516  428  860



Údržba a péče o bazén
CHLOROVOU CHEMIÍ

Skladování: 
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené 
na suchém, chladném a dobře větraném 
místě. Zamezte teplotám nad 35°C.  
Neskladujte s oxidovatelnými látkami, 

kyselinami, sloučeninami obsahujícími 
dusík (jako amoniak, aminy a močovina, 
apod.), organickými látkami a vodou. Udr-
žujte odděleně od potravin a nápojů.

ZAKALENÁ VODA
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Pokud po opakované aplikaci
pH PLUS hodnota pH stále klesá,

NA STABILITU

SPRÁVNÁ HODNOTA 
pH  7,2 – 7,8

ideální voda v bazénu

pH PLUS a pH MINUS
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CHLOROVÁ
DEZINFEKCE

14 dní tabletu KOMPLEXONU, 
nebo jinou alternativu chlorové 
dezinfekce (KOMPLETON MINI, 

Chlorové tablety BLANKYT)
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se pohybuje mezi 0,3 - 0,6 mg/l
TESTER 3v1
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SPRÁVNÁ HODNOTA 
pH  7,2 – 7,8

vhodná hladina chloru

12 hodin po aplikaci 

NEUTRALCHLOR, abyste s koupelí

PROCHLOR k zamezení
ztrát aktivních látek
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BAZÉNU

NA USAZENINY

Stabilizujte tvrdost vody, 
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MALÉ
BAZÉNY

KOMPLETON MINI 
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AKCE FIZZY
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Dávkování bazénové chemie
V PRŮBĚHU ROKU

Upozornění: 
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

duben srpen

JARO LÉTO PODZIM

NA USAZENINYNA USAZENINY

pH PLUS, pH MINUSpH PLUS, pH MINUS

 AKCE FIZZY, KOMPLETON MINI AKCE FIZZY, KOMPLETON MINI

BEUTRALCHLOR, PROCHLORNEUTRALCHLOR, PROCHLOR

NA STABILITUNA STABILITU

NA ZIMUNA ZIMU



M+H, Míča a Harašta s.r.o.
provozovna: Brněnská 2430/21b,

678 01 Blansko

tel.: +420 516 428 860
fax: +420 516 428 864
e-mail: vodnar@mah.cz

Bezpečnostní opatření:
H-věty:
H272  Může zesílit požár; oxidant.
H302  Zdraví škodlivý při požití.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H335  Může způsobit podráždění dýcha- 
 cích cest.
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy,   
 s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101  Je-li nutná lékařská pomoc,   
 mějte po ruce  obal nebo štítek  
 výrobku
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí
P210  Chraňte před teplem, horkými   
 povrchy,  jiskrami, otevřeným   
 plamenem a jinými zdroji  a zapálení.  
 Zákaz kouření.
P271  Používejte pouze venku nebo 
 v dobře  větraných prostorách.
P273  Zabraňte uvolnění do životního  
 prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:   
 Několik minut  opatrně vyplachujte  
 vodou. Vyjměte kontaktní čočky,  
 jsou-li nasazeny a pokud  je lze vy 
 jmout snadno. 
 Pokračujte  ve vyplachování.
P405  Skladujte uzamčené
P501  Odstraňte obal/obsah jako   
 nebezpečný odpad.

Další údaje:
EUH031  Uvolňuje toxický plyn při styku 
 s kyselinami. 

Přípravek přidávejte vždy do vody 
a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, 
nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavi-
ce a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. 
Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštěj-
te do vodních toků a v blízkosti vodních toků.  
Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím 
správcem. Po použití odevzdejte obal a případ-
né zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného 
odpadu.

První pomoc: 
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte.  
Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým 
množstvím vody, ošetřete ochranným 
krémem. Při nadýchání přeneste postiženého 
na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vyplách-
něte pod proudem vody s otevřenými víčky. 
Ve všech vážnějších případech poškoze-
ní zdraví, při zasažení očí a při požití vždy 
vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte 
k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS) 
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
 Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 
224 915 402

Bezpečnostní opatření:
Signální slovo: Nebepečí


