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LAGUNA CLEAR SPRAY je kvapalný prípravok určený na odstránenie mastných a mechanických 
nečistôt, vápenatých usadenín a hrdzavých škvŕn zo stien bazéna. Na stenách bazéna sa usadzujú 
rôzne nečistoty (kožný tuk, kozmetika z kúpajúcich sa, prach, hmyz a nečistoty z ovzdušia a okolia 
bazéna, vylúčená tvrdosť z bazénovej vody), zvlášť silno sa usadzujú na úrovni hladiny vody, na 
rozhraní voda- vzduch. Tieto usadeniny podporujú tvorbu rias, baktérií a zákalov. Preto je nutné bazén 
aspoň jedenkrát ročne, najlepšie na jar pred napustením dôkladne vyčistiť  
 
Návod na použitie: Postriekajte znečistené miesta a nechajte 10-15 minút pôsobiť. Po uplynutí tejto 
doby, opäť postriekajte, odstráňte usadeniny handrou alebo kefou a dôkladne opláchnite vodou. 
V prípade silného znečistenia postup opakujte. 
 
Dávkovanie: Spotreba ako bežné umývacie prostriedky. 
 
Skladovanie: v pôvodných dokonale uzavretých obaloch pri normálnej teplote, oddelene od potravín, 
nápojov a krmív. 
 
Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 
 
Upozornenie: Nepoužívajte na povrchy menej odolné voči kyselinám. Nemiešajte s inými 
prípravkami. 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. 
 
R- vety: Dráždi pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. 
S- vety: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne 
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Noste vhodné rukavice a ochranné okuliare alebo 
štít. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte iba 
v dobre vetraných priestoroch. 
 
Prvá pomoc: Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí okamžite 
vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. Pri zasiahnutí kože sňať 
zasiahnutý odev, pokožku umyť veľkým množstvom vody. Pri požití ihneď vypláchnuť ústa vodou, 
vypiť asi 0,5 litra vody, nevyvolávať zvracanie. Pri zdravotných problémoch po manipulácii s 
prípravkom a vždy pri zasiahnutí očí a po požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal prípravku. 
 
Likvidácia: Prázdny obal i obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na 
odstraňovanie nebezpečných odpadov. 
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