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Bazénová chémia - Vločkovanie - Vysoko účinný
vločkovač s rozjasňujúcim efektom

Odstraňuje zákal a rozjasňuje, dodá matnej vode 
iskru, zvyšuje účinosť filtra.

Vzhľad a zloženie: Číra mierne hnedá kvapalina bez zápachu. Obsahuje polyaluminium-
chlorid, CAS: 1327-41-9.
Pôsobenie: Projasňovač funguje ako veľmi účinný vločkovač. Spoľahlivo a bez problémov 
odstraňuje zákaly, dodá matnej bazénovej vode iskru, účinne pomáha pri odstraňovaní 
nečistôt z vody a významne zvyšuje účinnosť filtrácie. Pri pH v rozmedzí 6,5–7,2, ktoré 
je optimálne pre bazénovú vodu, pomáha zhromažďovať nečistoty obsiahnuté vo vode. 

Nečistoty sa jednoducho vyzrážajú ešte pred filtráciou. Prípravok svojím účinkom roz-
jasňuje, dodáva iskru zakalenej a matnej vode. Používajte pravidelne 1x týždenne.

Návod na použitie a dávkovanie: Udržujte pH na hodnotách 6,8–7,2. Použitím 
Projasňovača sa pH mierne zníži. Najskôr riadne vyperte a prepláchnite filter. 
Dávku 20–50 ml na 10 m3 jednoducho nalejte pozdĺž hrany bazéna do vody 
v blízkosti otvoru zberača nečistôt za chodu filtrácie. Filtrujte bez prestávky aspoň

6 hodín. Používajte Projasňovač pravidelne každý týždeň pre dosiahnutie jasnej 
a iskrivej vody. Počas veľmi teplého počasia alebo pri intenzívnom používaní bazéna 

sa pridáva pravidelná dávka v kratších časových intervaloch (2x týždne).
Pozor. Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Noste ochranné rukavice/ochranné 
okuliare.
Pokyny pre prvú pomoc: Ak sa prejavujú príznaky akútneho poškodenia zdravia (sťažené 
dýchanie, neustávajúci kašeľ, bolesti na hrudníku, nevoľnosť, zhoršené zmyslové vnímanie, 
mdloby a pod.) zaistite čo najskôr lekárske ošetrenie. Pri inhalácii: Presuňte postihnutého na 
čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchnite oči, ústa aj nosovú dutinu. Kontaktom s pokožkou: 
Opatrne opláchnite zvyšky výrobku a zasiahnuté miesto dôkladne umyte mydlom a veľkým 
množstvom tečúcej vody. Kontaktom s očami: Vyberte kontaktné šošovky, roztvorte viečko 
a čo najskôr začnite vyplachovať zasiahnuté oko vodou. Vyvarujte sa znečistenia nezasiahnu-
tého oka. Vyplachujte aspoň 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití: Vypláchnite ústa 
čistou vodou a dajte vypiť pohár (cca 2–4 dl) studenej vody. Nevyvolávajte zvracanie. Pokiaľ 
postihnutá osoba zvracia spontánne, kontrolujte, aby nedochádzalo k vdychovaniu zvratkov.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale v chlade a suchu pri 
teplotách 0–20 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte spolu s alkáliami, 
oxidačními činidlami a kovmi.
Likvidácia: Nepoužitý výrobok nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo 
prázdny obal so zvyškami odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po 
dôkladnom vyprázdnení, vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho 
odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.
Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.
Doba použiteľnosti: Najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných obaloch pri 
dodržaní skladovacích podmienok. V priebehu skladovania sa môže na dne nádoby objaviť 
menšie množstvo bielej usadeniny. Pred aplikáciou prípadné usadeniny rozmiešajte. Tento 
jav je normálny a neovplyvňuje funkčnosť ani hygienickú bezpečnosť výrobku.
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na aquamar.marimex.sk
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Odstraňuje zákal a projasňuje,
dodá matné vodě jiskru, zvyšuje účinnost filtru.

Vzhled a složení: Čirá, lehce nahnědlá kapalina bez zápachu. Obsahuje polyalumini-
umchlorid, CAS: 1327-41-9.
Působení: Projasňovač funguje jako velmi účinný vločkovač. Spolehlivě a bez problémů 
odstraňuje zákaly, dodá matné bazénové vodě jiskru, účinně napomáhá při odstraňování 
nečistot z vody a významně zvyšuje účinnost filtrace. Při pH v rozmezí 6,5–7,2, které je 
optimální pro bazénovou vodu, pomáhá shlukovat nečistoty obsažené ve vodě. Nečistoty se 
snadno vysrážejí ještě před filtrací. Přípravek svým účinkem projasňuje a zjiskřuje zakalenou, 
matnou vodu. Používejte pravidelně 1x týdně.
Návod k použití a dávkování: Udržujte pH na hodnotách 6,8–7,2. Použitím Projasňovače 
se pH mírně sníží. Nejprve řádně vyperte a propláchněte filtr. Dávku 20–50 ml na 10 m3 
jednoduše nalijte podél hrany bazénu do vody v blízkosti otvoru sběrače nečistot 
za chodu filtrace. Filtrujte nepřetržitě alespoň 6 hodin. Používejte Projasňovač 
pravidelně každý týden pro dosažení jasné a jiskřivé vody. Za horkého počasí 
nebo při intenzivním používání bazénu se přidává pravidelná dávka v kratších 
časových intervalech (2x týdně).
Varování. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné podráždění očí. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte 
ochranné rukavice/ochranné brýle.
Pokyny pro první pomoc: Pokud se projevují příznaky akutního poškození zdraví 
(ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhoršené smyslové 
vnímání, mdloba apod.) zajistěte neprodleně lékařské ošetření. Při nadýchání: Vyveďte 
postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchněte oči, ústa i nosní dutinu. Při 
styku s kůží: Opatrně opláchněte zbytky přípravku a zasažené místo důkladně omyjte 
mýdlem a velkým množstvím tekoucí vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, 
rozevřete víčko, a co nejdříve začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Vyvarujte se 
znečištění nezasaženého oka. Vyplachujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití: Vypláchněte ústa čistou vodou a dejte vypít sklenici (cca 2–4 dl) studené vody. 
Nevyvolávejte zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolujte, aby nedo-
cházelo ke vdechování zvratků.
Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při tep-
lotách 0–20 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte společně s alkáliemi, 
oxidačními činidly a kovy.
Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný 
obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném 
vyprázdnění, vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do 
nádob pro sběr komunálního odpadu.
Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
Doba použitelnosti: Nejméně 12 měsíců od data výroby v původních obalech při dodr-
žení skladovacích podmínek. V průběhu skladování se může na dně nádoby objevit menší 
množství bílé sedliny. Před aplikací případnou sedlinu rozmíchejte. Tento jev je normální 
a neovlivňuje funkčnost ani hygienickou bezpečnost výrobku.
Datum výroby: Uveden na obalu
Informace o bazénové chemii najdete na www.aquamar.cz
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