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Počáteční dávkování při plnění 
bazénu je 20 ml/m3. Preventivní 
dávkování je  5 - 10 ml/m3/týden. 
V případě mírného výskytu řas 
dávkujte 20 ml/m3 a při silném růstu 
řas dávkujte 30 ml/m3 po zachloro-
vání granulátem Akce. Pří pravek dáv-
kujte do nádoby s vodou, rozmíchejte  
a přidejte do bazénové vody.

Přípravek dávkujte do nádoby 
s vodou, rozmíchejte a přidejte 
do bazénové vody.

Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu  a připojené 
informace o přípravku.

Tekutý přípravek proti řasám 
s projasňovacím účinkem

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

Dávkování bazénové chemie
V PRŮBĚHU ROKU

Skladování: 
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. 
Neskladujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. 
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Pokud po opakované aplikaci
pH PLUS hodnota pH stále klesá,
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CHLOROVÁ
DEZINFEKCE

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

Chlorové tablety BLANKYT)

1
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SPRÁVNÁ HODNOTA 
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PROCHLOR k zamezení
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Stabilizujte tvrdost vody, 
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AKCE FIZZY



Údržba a péče o bazén
CHLOROVOU CHEMIÍ

Dávkování bazénové chemie
V PRŮBĚHU ROKU

Upozornění: 
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

duben srpen

JARO LÉTO PODZIM

NA USAZENINYNA USAZENINY
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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:
H319  Způsobuje vážné podráždění   
 očí.
H410  Vysoce toxický pro vodní orga-  
 nismy,  s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101  Je-li nutná lékařská pomoc,   
 mějte po ruce  obal nebo štítek  
 výrobku.
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273  Zabraňte uvolnění do životního  
 prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:   
 Několik minut  opatrně vypla-  
 chujte vodou. Vyjměte  kontaktní  
 čočky, jsou-li nasazeny a pokud   
 je lze vyjmout snadno. 
 Pokračujte  ve vyplachování.
P501  Odstraňte obal/obsah jako   
 nebezpečný  odpad. 

Přípravek přidávejte vždy do vody 
a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, 
nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými 
chemikáliemi. Vodu ošetřenou tímto příprav-
kem nevypouštějte do vodních toků 
 a v blízkosti vodních toků. 
Vypouštění do kanalizace konzultujte 
s jejím správcem. Po použití odevzdejte obal 
a případné zbytky přípravku ve sběrně nebez-
pečného odpadu.

První pomoc: 
Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. 
Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým 
množstvím vody. Při zasažení očí je vyplách-
něte  pod proudem vody s otevřenými víčky. 
Při požití vypláchněte ústa vodou. Pijte vodu. 
Ve všech vážnějších případech poškození 
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: Varování


