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Číslo výr.
0520001

1 kg

Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

Chemoclor Stabilizátor
Ke stabilizaci chlóru v bazénové vodě

Chemoclor Stabilizátor
K stabilizácii chlóru v bazénovej vode

pH-neutrální působení
velmi pomalu rozpustný
vhodný i pro extrémně tvrdou bazénovou vodu
působí proti příliš rychlému úbytku chlóru vlivem slunečního
světla a tepla

Návod k použití:
Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0 mg/l
Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4
První dávkování: cca. 200 - 250 g na každých 10 m³ bazénové vody sypeme pomalu při běžící
filtraci do skimmeru. 
Průběžné dávkování: Dle přívodu čerstvé vody 20 - 25 g na každý 1m³ bazénové vody.
Stabilizátor nikdy neházejte přímo do bazénu, mohlo by dojít k zakalení vody, vždy jen pomalu
rozpouštějte, případně jej rozpusťte v nádobě s vodou a pomalu rozlévejte podél stěn bazénu.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
Přípravek není klasifikován podle příslušných předpisů jako látka zdraví škodlivá, přesto při jeho
používání doporučujeme použití vhodné ochrany očí a pokožky. Před použitím si pozorně
přečtěte návod a informace o výrobku.

pH - neutrálne pôsobenie
veľmi pomaly rozpustný
vhodný i pre extrémne tvrdú bazénovú vodu
pôsobí proti príliš rýchlemu zníženiu chlóru vplyvom
slnečného svetla a tepla

Návod na použitie: 
Ideálna hodnota chlóru: 0,6 - 1,0 mg/l
Ideálna hodnota pH: 7,1 - 7,4. 
Prvé dávkovanie: cca 200 - 250g na každých 10m³ bazénovej vody sypeme pomaly pri bežiacej
filtrácii do skimmeru. 
Priebežné dávkovanie: Podľa prívodu čerstvej vody 20-25g na každý 1m³ bazénovej vody.
Stabilizátor nikdy nevhadzujte priamo do bazénu, mohlo by dôjsť ku zakaleniu vody, vždy len
pomaly rozpúšťajte, prípadne ho rozpustite v nádobe s vodou a pomaly rozlievajte pozdĺž stien
bazénu. 
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.

Prípravok nie je klasifikovaný podľa príslušných predpisov ako látka zdraviu škodlivá, napriek
tomu pri jeho používaní odporúčame použitie vhodnej ochrany očí a pokožky. Pred použitím si
pozorne prečítajte návod a informácie o výrobku.

Distributor:
VÁGNER POOL, s.r.o. 
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC 
tel: +420 244 913 177 
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062

CZ: Obsahuje: triazin-1,3,5-triolkyanurová
kyselina
SK: Obsahuje: kyselina kyanurová
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