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NÁVOD
K POUŽITÍ

Přípravek je nutno použít hned po napl-
nění bazénu, případně před sezónou, 
tj. po odzimování bazénu, a to po úpra-
vě pH vody a obsahu chloru. 
Počáteční dávkování je 30 g/m3. 
Přípravek rozpusťte v nádobě s teplou 
vodou, rozmíchejte a přidejte do bazé-
nové vody. 

Další dávkování se řídí podle množství 
přidané čerstvé vody, doporučujeme 
30 – 35 g/m3. 

Přípravek ke snížení ztráty chloru v bazénech 
způsobené UV zářením a vyšší teplotou
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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 s oxidovatelnými lát-
kami. Chraňte před vlhkostí vzduchu a 

vodou. Uchovávejte odděleně od potra-
vin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo 
dosah dětí.

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)

1

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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Upozornění: 
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

duben srpen

JARO LÉTO PODZIM
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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

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! 
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. 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 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 vypláchněte 
pod proudem vody s otevřenými víčky. Při požití vypláchněte ústa vodou. 
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


