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Laguna flokul ultra sa používa na odstránenie zákalu vody vyvločkovaním nečistôt. Zvyšuje účinnosť 
pieskového filtra a umožňuje odstránenie najmenších častíc z vody. Použitím tohto prípravku sa voda 
stáva priezračnou a iskrivo čistou. Je potrebné ju použiť v prípade, ak je voda v bazéne zakalená aj pri 
správnych hodnotách pH a obsahu aktívneho chlóru. 

Návod na použitie: Pred použitím prípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 prípravkom Laguna 
pH plus / Laguna pH mínus.  Potrebnú dávku prípravku rozmiešajte v 10 litroch vody v umelohmotnej 
nádobe, zapnite filtračné zariadenie a pomaly vlejte do zberača (skimmeru) alebo rovnomerne rozlejte 
po hladine. Filtráciu nechajte zapnutú niekoľko hodín, aby došlo k dokonalému rozmiešaniu prípravku 
vo vode a potom nechajte odstáť (pri vypnutom filtračnom zariadení) cca 10 hodín.  Po tejto dobe je 
možné prípadné vyzrážané nečistoty usadené na dne bazéna odsať ponorným vysávačom. Prípravok 
Laguna flokul ultra použite min. 48 hodín po pridaní prípravkov Laguna Ca alebo Laguna ALG, aby 
nedošlo k vzájomnému ovplyvneniu (zníženiu) účinnosti týchto prípravkov.  

Dávkovanie: 3 - 6 ml prípravku na 1 m3 (1000 litrov) vody. 

Skladovanie: v pôvodných dokonale uzatvorených obaloch pri normálnej teplote. 

Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 

Upozornenie: Nemiešajte s inými chemikáliami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym 
použitím prípravku.  

 

R-vety: Dráždi oči a pokožku. 

S-vety, prvá pomoc: Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne 
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Pri zasiahnutí 
pokožky dôkladne umyť vodou. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 0,5 litra vody, nevyvolávať 
zvracanie. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  

Likvidácia: Prázdny obal a obal so zvyškami prípravku odovzdajte na mieste určenom obcou 
na likvidáciu nebezpečných odpadov. Iba dokonale vypláchnutý obal je možné odovzdať 
na recykláciu.   
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