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LAGUNA MINI TABLETY slúži ako dezinfekčný prípravok na celosezónnu údržbu vody vo všetkých 
typoch bazénov. Zabraňuje tvorbe rias a baktérií.  
 
Návod na použitie: Pred prvým použitím tabliet vždy upravte hodnotu pH na 6,8 - 7,6 a vykonajte 
počiatočnú šokovú dezinfekciu vody prípravkom Laguna chlor šok alebo Laguna modrý šíp. Od 
nasledujúceho dňa dávkujte tablety zberačom (skimmerom), plavákom alebo iným dávkovačom pri 
zapnutom filtračnom zariadení. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,8 mg/l a 
pH v rozmedzí 6,8 - 7,6. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne pomocou testerov 
(Laguna tester 4v1 alebo Laguna tester pH/chlór).  
 
Dávkovanie: Podľa teploty vody pridávajte každých 6 - 8 dní 1 - 2 tablety (20 - 40 g) na 2 m3 vody (2 
000 litrov), 1 tabletu pri teplote do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C. 
 
NIKDY NEHÁDŽTE TABLETY PRIAMO DO BAZÉNU!  (priamy kontakt tablety s fóliou môže spôsobiť 
jej vyblednutie). Prípravok sa zásadne pridáva do vody a nie naopak! 
 
Skladovanie: v pôvodných dokonale uzatvorených obaloch v suchu pri normálnej teplote, v dobre 
vetraných priestoroch, mimo horľavých látok, zdrojov tepla a vznietenia, oddelene od potravín, 
nápojov a krmív. Pri rozklade je nutné dopraviť nádobu na veľké priestranstvo a zaplaviť veľkým 
množstvom vody. 
 
Záručná doba: 24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 
 
Upozornenie: Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny 
(chlór). Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. 
 
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a 
pripojené informácie o prípravku. 

Obsahuje: 950 g/kg kyselina trichlorisokyanurová. 
R-vety: Dotyk s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar. Zdraviu škodlivý pri požití. Uvoľňuje 
toxický plyn pri styku s kyselinami. Dráždi oči a dýchacie orgány. Vysoko toxický pre vodné organizmy, 
môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. 
S-vety, prvá pomoc: Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte obal suchý. Pri zasiahnutí očí 
okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požiaru alebo výbuchu 
nevdychujte dym. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
Tento materiál alebo jeho obal musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad. Zabráňte uvoľneniu do 
životného prostredia. Viď špeciálne pokyny alebo karta bezpečnostných údajov. 
Prípravok je silné okysličovadlo a je vysoko korozívny. Pri práci s prípravkom používajte gumové 
rukavice, nejedzte, nepite a nefajčite. Nedotýkajte sa prípravku mokrými rukami. Nevypúšťajte vodu 
obsahujúcu tento prípravok do vodných tokov a v blízkosti vodných zdrojov, vypúšťanie do kanalizácie 
konzultujte s jej správcom. Pri nadýchaní prerušiť expozíciu, odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. 
Pri zasiahnutí očí okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút. Pri zasiahnutí pokožky odstrániť 
zasiahnutý odev, pokožku dôkladne umyť veľkým množstvom vody. Pri požití okamžite vypláchnuť 
ústa vodou, vypiť aspoň 0,5 litra vody, nevyvolávať zvracanie. Pri zdravotných problémoch po 
manipulácii s prípravkom a vždy pri zasiahnutí očí a pri požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal 
prípravku. 
 
Likvidácia: Prázdny obal a obal so zvyškami prípravku odovzdajte na mieste určenom obcou 
na likvidáciu nebezpečných odpadov. 
 
 
Dátum revízie: 12.11.2013 


