
Chloriklar 

Rýchlorozpustné dezinfek čné tablety 
 

Chloriklar rýchlo účinkuje proti baktériám, hubám a vírusom v bazénoch a rozpúšťa 
organické nečistoty. Tablety neobsahujú vápnik a sú pH neutrálne. Nezanechávajú 
usadeniny a nespôsobujú stvrdnutie piesku vo filtri. Použitie: Tento výrobok sa môže 
používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku. Pre najúčinnejšie prechlórovanie 
vody je potrebné udržovať hodnoty pH vody v rozmedzí 7,0 – 7,4. Úvodná dávka a ďalšie 
týždenné dávkovanie:   3 chlórové tablety na 10m3 vody. Zakalená voda: 10 chlórových 
tabliet na 10m3 vody. Bazény zne čistené riasami:  10 chlórových tabliet a 0,25 l Desalgine 
na 10m3 vody. Najlepšie je dávkovať večer po kúpaní. Dôležité odporú čania: Nevkladajte 
tablety priamo do bazénu ani na materiály, ktoré nie sú odolné voči chlóru, hrozí vybielenie. 
Pred priamym použitím rozpustite tablety samostatne vo vedre alebo ich vkladajte do 
skimera. Dávkujte častejšie alebo väčšie množstvá ak je bazén používaný veľmi často alebo 
silno pršalo, prípadne sa zvýšila teplota alebo sú steny bazénu klzké. Tvorbe rias predídete 
pravidelným používaním Desalgine alebo Desalgine - Jet. Zložky:  prípravok obsahuje 
trichloroisocyanurat. 
  
    
 Bezpečnostné pokyny pre koncentrovaný výrobok : 
 
R 22: Škodlivý ak sa prehltne. R 31: V prípade styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. 
R 36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty. S 1/2: Držať zatvorené a mimo dosahu detí. S 8: Udržiavať 
nádobu suchú. S 26: V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a  
vyhľadať lekára. S 46: V prípade prehltnutia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo          
etiketu. Pozor ! Za žiadnych okolností nevklada ť do dávkovacích systémov . Nepoužívať spoločne 
s inými výrobkami, obzvláš ť nemieša ť s inými chlórovými výrobkami , môžu sa uvoľňovať 
nebezpečné plyny (chlór). Držať mimo zápalných zdrojov, hor ľavých látok a oh ňa. Nepožívať! 
 
Výrobca:       Dovozca:  
Bayrol Chemische Fabrik GmbH   EKVIP s.r.o. 
Lochhamer strasse 29     Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47 
D-82152 Planegg, Nemecko    Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832 
 


