Technický list

LAGUNA MODRÝ ŠÍP

Veľmi rýchla dezinfekcia vody

Laguna modrý šíp je vysoko účinný chlórový prípravok na veľmi rýchlu a efektívnu šokovú
dezinfekciu bazénovej vody po napustení bazénu alebo pri silnom výskyte rias. Výhodou je rýchly
úbytok nadbytočného chlóru a tým možnosť kúpania v krátkej dobe (po niekoľkých hodinách) po
ošetrení vody.
Návod na použitie: Po napustení bazénu alebo pred dezinfekčným ošetrením vody vždy skontrolujte
a upravte hodnotu pH na 6,8 -7,6. Následne nalejte potrebnú dávku prípravku (granulátu
rozpusteného vo vode v plastovej nádobe) do zberača (skimmeru) alebo priamo do bazénu pri
zapnutom filtračnom zariadení. Po ošetrení znovu zmerajte a prípadne upravte hodnotu pH. Do doby
dokonalého premiešania prípravku filtračným zariadením je nutné vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne!
Chlórovanie sa odporúča vykonávať večer. Nasledujúci deň pridajte chlórové tablety Laguna.
Prípravok Laguna modrý šíp aplikujte najmä pri zvýšenej prevádzke, vyššej teplote alebo pri probléme
s riasami. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,8 mg/l a pH 6,8 - 7,6. Pri
zvýšenej teplote vody je možné krátkodobo zvýšiť obsah aktívneho chlóru až na 5,0 mg/l. Obsah
chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne pomocou testerov (Laguna tester 4v1 alebo Laguna
tester pH/chlór).
Dávkovanie: 10 - 20 g (10 g = 1 zarovnaná polievková lyžica) na 1 m3 (1 000 litrov) vody. Týmto
množstvom sa zvýši obsah chlóru v bazénovej vode na hodnotu 7 - 10 mg/l.
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.
Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.
Upozornenie: V koncentrovanom stave môže mať bieliace účinky na dno a steny bazénu. 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: 990 g/kg chlórnan vápenatý.
R-vety: Dotyk s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar. Zdraviu škodlivý pri požití. Uvoľňuje
toxický plyn pri styku s kyselinami. Spôsobuje poleptanie. Vysoko toxický pre vodné organizmy.
S-vety, prvá pomoc: Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí okamžite
dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevylievajte do kanalizácie. Používajte
vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. V prípade nehody,
alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto
označenie). Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny alebo karta
bezpečnostných údajov. Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri požití okamžite
vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 0,5 litra vody, nevyvolávať zvracanie. Nedotýkať sa prípravku
mokrými rukami. Pri zasiahnutí pokožky odstrániť zasiahnutý odev, pokožku dôkladne umyť veľkým
množstvom vody.
Likvidácia: Prázdny obal a obal so zvyškami prípravku odovzdajte na mieste určenom obcou
na likvidáciu nebezpečných odpadov.
Dátum revízie: 12.11.2013

Stránka 1 z 1

