
Bazénová chémia - Riasy - Zazimovanie bazéna
Prípravok na zazimovanie bazénovej vody

Vzhľad a zloženie: Mierne viskózna kvapalina. Obsahuje ako účinnú látku: polymérny 
kvartérny chlorid amónny < 150 g/l.
Pôsobenie: Prípravok je určený k zazimovaniu vody vo vonkajších bazénoch, zabraňuje 
usadzovaniu tvrdých vápenatých usadenín a uľahčuje čistenie bazénu na jar. Nezabráni 
zamrznutiu vody. 
Návod na použitie: Na konci sezóny sa pripraví bazén na prezimovanie podľa pokynov pre 
zimnú údržbu bazénov! Pred aplikáciou prípravku sa upraví hodnota pH na 6,8 - 7,2. Ďalej 
sa postupuje podľa pokynov k zazimovaniu bazénu. 
Dávkovanie: Dávkuje sa 1 l prípravku na 15 m3 (15 000 l) vody podľa tvrdosti vody (pre 
vodu s tvrdosťou nad 15 °N je potrebné množstvo max. až 2 x väčšie). Potrebné množ-
stvo sa zriedi v pomere 1:10 s vodou v umelohmotnej nádobe a pozdĺž okraja sa vyleje 

do bazénu. Nemiešajte so žiadnou inou chemikáliou. 
Pozor. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, 

s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii sta-
rostlivo umyte pokožku rúk. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostli-

vosť. Zozbierajte uniknutý produkt. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni 
nebezpečného odpadu.

Pokyny pre prvú pomoc: Pri inhalácii: Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch 
a uložte v pokojnej polohe. Ak ťažkosti s dýchaním pretrvávajú, privolajte lekára. 

Při kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté mies-
to okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri pretrvávajúcom 

podráždení vyhľadajte lekársku pomoc. Pro kontakte s očami: Okamžite 
vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné, 

odstráňte ich. Vhodným spôsobom vymývania chráňte nezasiahnuté oko (vymývanie 
od koreňa nosa von). Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie pretrváva, privolajte 

lekára. Pri požití: Postihnutému dajte vypiť 3-4 poháre vody, NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
Vyhľadajte lekársku pomoc.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch, na suchom a chlad-
nom mieste pri teplotách 0-30°C. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov, krmív.
Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.
Poznámka: Prípravok má taktiež algicídne účinky overené pri dávkovaní 100 ml/1,5 m3

vody každých 5-8 dní.
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích podmienok.
Obsah: 1 l
Likvidácia: Nepoužitý výrobok nevylievať do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo znečiste-
ný obal so zvyškami odovzdať v zberni nebezpečného odpadu! Prázdny obal po dôkladnom 
vypláchnutí vodou je možné odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu. 
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Posúdené VÚOS a.s., certifikačný orgán CETA.
Rozhodnutie CCHLP: bio/1344/D/05/7/CCHLP
Informácie o bazénovej chémii nájdete na aquamar.marimex.sk
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Přípravek na zazimování bazénové vody
Vzhled a složení: Mírně viskózní kapalina. Obsahuje jako účinnou látku poly[(chlormethyl)
oxiran-co-dimethylamin] < 150 g/l.
Působení: Přípravek umožňuje zazimování vody venkovních bazénů, brání usazování tvr-
dých vápenatých usazenin a usnadňuje čištění bazénu na jaře, ne-zabrání zamrznutí vody.
Návod k použití: Na konci sezóny se připraví bazén k přezimování dle pokynů pro zimní 
údržbu bazénů! Před aplikací přípravku upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,2. Dále se postupuje 
podle pokynů k zazimování bazénu.
Dávkování: Mírně viskózní kapalina. Obsahuje jako účinnou látku poly[(chlormethyl)
oxiran-co-dimethylamin] < 150 g/l. 
Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlou-
hodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte pokožku 
rukou. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla-
chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snad-
no. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal odevzdáním 
ve sběrně nebezpečného odpadu.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Dopravte postiženého na čer-
stvý vzduch a uložte v klidové poloze. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, 
přivolejte lékaře. Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv, zasažené 
místo okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při přetrvávajícím 
podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Vhodným způsobem vymývaní chraňte nezasažené oko (vymývaní od koře-
ne nosu ven). Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění přetrvává, 
přivolejte lékaře. Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém 
a chladném místě při teplotách 0-30°C. Uchovávejte odděleně od potravin, 
nápojů, krmiv.
Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
Poznámka: Přípravek má také algicidní účinky ověřené při dávkování 100 ml/1,5 m3 vody 
každých 5-8 dní.
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Obsah: 1 l
Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo znečištěný 
obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Prázdný obal po důkladném 
vypláchnutí vodou je možné odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
Datum výroby: uveden na obalu
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.
Informace o bazénové chemii najdete na www.aquamar.cz
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