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Prípravok v kvapalnej forme je určený na zimnú údržbu bazénov. Pôsobí proti usádzaniu tvrdých 
vápenatých usadenín, tvorbe rias a uľahčuje čistenie bazénu na jar. 

 

Návod na použitie:  

Na konci sezóny pripravte bazén na prezimovanie podľa pokynov pre zimnú údržbu bazénov. Najprv 
vypustite vodu až pod skimmer a spätné trysky, prípadne svetlá, odmontujte všetky odpojiteľné hadice 
a príslušenstvo. Upravte hodnotu pH a chlóru a následne použite prípravok Laguna zima. Potrebné 
množstvo zrieďte 1:10-20 vodou v plastovej nádobe a pozdĺž okraja vlejte do bazénu. Po zakrytí 
plachtou a jej upevnení je bazén pripravený na zimu. Zníženú hladinu je potrebné nechať počas 
celého zimného obdobia. Prípravok nezabráni zamrznutiu vody v bazéne! 

Dávkovanie: 500 ml prípravku na 10 m3 (10 000 litrov) vody podľa tvrdosti vody, pre vodu nad 10 °N 
je potrebné väčšie množstvo (max. 2x). 

Skladovanie: v pôvodných dokonale uzatvorených obaloch pri normálnej teplote, oddelene od 
potravín, nápojov a krmív. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.  

Záručná doba: 24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 

Upozornenie: 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: 125 g/kg polymérny N,N-dimethyl-2-hydroxypropylamoniumchlorid; kyselina etidronová. 

R-vety: Dráždi pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenie očí. Vysoko toxický pre vodné 
organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. 
S-vety, prvá pomoc: Uchovávajte 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. 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. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny 
alebo karta bezpečnostných údajov. Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri 
zasiahnutí pokožky ihneď umyť veľkým množstvom vody.  
Likvidácia: Prázdny obal a obal so zvyškami prípravku odovzdajte na mieste určenom obcou na 
likvidáciu nebezpečných odpadov. 
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