
  

Made in Europe

PŘÍPRAVEK PRO ODSTRANĚNÍ 
ZÁKALU BAZÉNOVÉ VODY

ZAJISTÍ KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTOU VODU
PRŮZRAČNÁ VODA – PROŽITEK Z KOUPÁNÍ

SK / Vločkovač
Charakteristika: MASTERsil® Vločkovač je granulovaný prípravok, ktorý 
v bazénovej vode vyvločkuje (vyzráža) aj veľmi jemne rozptýlené nečistoty 
do väčších celkov, ktoré je možné následne ľahko odfiltrovať filtračným za-
riadením. Návod na použitie: doporučené dávkovanie je 3g/m3 bazénovej 
vody, odmerané množstvo prípravku nasypte najlepšie večer rovnomerne na 
dno bazéna a nechajte zapnutú filtráciu do druhého dňa. Pre dobrý účinok 
prípravku udržujte hodnotu pH bazénovej vody v rozmedzí 6,8–7,4. Nebez-
pečná látka: síran hlinitý hydratovaný (ES: 233-135-0; CAS: 17927-65-0). 
Výstražné upozornenia: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Bezpeč-
nostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste 
ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P305+P351+P338 PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pou-
žívate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vypla-
chovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch. 
Skladovanie: prípravok skladujte v uzatvorených origi-
nálnych obaloch, v suchu a chlade, mimo zdroja tepla a 
otvoreného ohňa, mimo horľavých látok a kyselín, oxidač-
ných materiálov, oddelene od potravín, nápojov a krmív. 
Upozornenie: dodávateľ neručí za škody zpôsobené ne-
správnym zaobchádzaním s prípravkom. Záručná doba: 
24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom 
obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. 
Dátum výroby / expirácie: uvedené na obale výrob-
ku. Schválenie / certifikácia: nie je 
potrebná. 

CZ / Vločkovač
Charakteristika: Přípravek MASTERsil® Vločkovač je granulovaný přípra-
vek, který v bazénové vodě vyvločkuje (vysráží) i velmi jemně rozptýlené 
nečistoty do větších celků, které je možné následně snadno odfiltrovat filtrač-
ním zařízením. Návod k použití: doporučené dávkování je 3g/m3 bazénové 
vody, odměřené množství přípravku nasypte nejlépe večer rovnoměrně na 
dno bazénu a ponechte zapnutou filtraci do druhého dne. Pro dobrý účinek 
přípravku udržujte hodnotu pH bazénov é vody v rozmezí 6,8 - 7,4. Nebez-
pečná látka: síran hlinitý hydratovaný (ES: 233-135-0; CAS: 17927-65-0). 
Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+-
P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-
kračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem 
o odpadech. Skladování: přípravek skladujte v uzavřených originálních oba-
lech, v suchu a chladu, mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, mimo hořlavých 
látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Upozornění: dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním 
s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při uchování v pů-
vodním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. Datum výroby 
/ expirace: uvedeno na obalu výrobku. Schválení / certifikace: není nutné.

1 kg
Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk
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