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Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

odstraňuje vodní kámen, organické částice, zbytky oleje a jiné
znečištění, kterým bývají filtry zanesené
zvyšuje průtok filtru, nepotřebuje být tak často čištěn
vylepšuje účinnost filtru a zvyšuje tak kvalitu vody
může se používat společně s chlorovými, kyslíkovými a
ozónovými připravky

Návod k použití: 
Pískové filtrační zařízení: uzavřete, příp. odstraňte veškerá dávkovací zařízení.
Zavřete spodní výpust a filtrační zařízení nastavte do polohy „Zpětný proplach“
(BACKWASH). Při běžícím čerpadle pomalu (15 - 20 vteřin) nalijte 200 - 300 ml
přípravku FILTER CLEANER do skimmeru. Nechte čerpadlo v chodu ještě min. 5
minut, do doby, než je voda vyčištěná. Následně přejděte do normálního provozu:
10 vteřin v poloze „Výplach filtru” (RINSE) a poté nastavte ventil do polohy
„Filtrace“ (FILTER). Nezapomeňte před každým přepnutím ventilu zastavit
čerpadlo!!!  
Filtrace s kartušovou nebo křemičitou vložkou: filtrační vložku vyjměte z pouzdra a
přípravkem FILTER CLEANER ji směrem od vrchu dolů nastříkejte. Přípravek
nechte min. 5 minut působit. Jakmile přípravek přestane pěnit, vložku důkladně

vypláchněte silným proudem vody. 
Bazénová filtrace by měla být vyčištěna 1-2x ročně. 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,
ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné
odpady.

odstraňuje vodný kameň, organické častice, zvyšky oleja a iné
znečistenie, ktorým bývajú filtre zanesené
zvyšuje prietok filtra, nepotrebuje byť tak často čistený
vylepšuje účinnosť filtra a zvyšuje tak kvalitu vody
môže sa používať spoločne s chlórovými, kyslíkovými a
ozónovými prípravkami

Návod na použitie: 
Pieskové filtračné zariadenie: uzavrite, príp. odstráňte všetky dávkovacie
zariadenia. Zavrite spodný výpust a filtračné zariadenie nastavte do polohy „Spätný
preplach“ (BACKWASH). Pri bežiacom čerpadle pomaly (15 – 20 sekúnd) nalejte
200 – 300 ml prípravku FILTER CLEANER do skimmera. Nechajte čerpadlo v
chode ešte minimálne 5 minút dovtedy, kým je voda vyčistená. Následne prejdite
do normálnej prevádzky: 10 sekúnd v polohe „Výplach filtra“ (RINSE) a potom
nastavte ventil do polohy „Filtrácia“ (FILTER). Nezabudnite pred každým prepnutím
ventilu zastaviť čerpadlo!!! 
Filtrácia s kartušovou alebo kremieitú vložkou: filtračnú vložku vyberte z puzdra a
prípravkom FILTER CLEANER ju smerom od vrchu dolu nastriekajte. Prípravok
nechajte minimálne 5 minút pôsobiť. Hneď ako prípravok prestane peniť, vložku
dôkladne vypláchnite pomocou silného prúdu čistej vody. 
Bazénová filtrácia by mala byť vyčistená 1 – 2x ročne. 
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí. S26 V prípade kontaktu
s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S36/37/39 Noste
vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/ tvár. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). S56 Zneškodnite
tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Obsahuje: aniontové povrchově aktivní
látky < 5 %, neiontové povrchově aktivní
látky < 5 %, parfémy < 5 %, kyselina
fosforečná < 25 %
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FilterCleaner
Speciální přípravek pro čištění filtrů

Filter Cleaner
Špeciálny prípravok na čistenie filtrov
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