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Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
0907001

1 kg

Distrubutor/distribútor:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.

Nad Safinou 348
Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz,
info@chemoform.cz
IČ: 27118096

Výrobce/výrobca:
Chemoform AG

Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

Floccer vločkovač granulát
Granulovaný vločkovač k odstranění volných částic a kalů z
bazénové vody

Floccer vločkovač granulát
Granulovaný vločkovač na odstránenie voľných častíc a kalov z
bazénovej vody

absorbuje volné částice a tím je umožňuje zachytit ve filtračním
zařízení
k optimálnímu vyvločkování upravte pH vody na hodotu 7,2 - 7,6

Návod k použití:
Upravte hodnotu pH vody na 7,0 - 7,4. 
Přípravek rozmíchejte v teplé vodě. Na 10 m³ použijte 100 g přípravku. Pomocí
konve nalijte na vodní hladinu. Ke zvýšení filtrační účinnosti pískových filtračních
zařízení nasypte prostředek přímo do skimmeru, filtraci nechte běžet. Nepoužívejte
u křemelinových filtrací.
Přípravek nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.

absorbuje voľné častice a tým ich umožňuje zachytiť vo
filtračnom zariadení
na optimálne vyvločkovanie upravte pH vody na hodnotu 7,2 –
7,6

Návod na použitie:
Upravte hodnotu pH vody na 7,0 – 7,4. 
Prípravok rozmiešajte v teplej vode. Na 10 m³ použite 100 g prípravku. Pomocou
kanvice nalejte na vodnú hladinu. Na zvýšenie filtračnej účinnosti pieskových
filtračných zariadení nasypte prostriedok priamo do skimmera, filtráciu nechajte
bežať. Nepoužívajte pri kremelinových filtráciách.
Prípravok nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu
výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné
okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite
volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Obsahuje: Síran hlinitý
označení CAS  16828-12-9
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