Complete
COMPLETE predstavuje systém kompletnej starostlivosti o bazénovú vodu založený na
chlóre v koncentrovanej granulovanej forme. Toto balenie obsahuje zložky na spoľahlivú
dezinfekciu, prevenciu proti riasam a vyčírenie vody. Prednosťou výrobku COMPLETE je, že
na údržbu bazéna použijete o 40 % menej chlóru. S výrobkom COMPLETE sa chlór udržuje
na nižšej úrovni ako pri používaní bežných výrobkov na báze chlóru a plávať môžete už 15
min. po dávkovaní výrobku. Jedinečné zloženie tohto výrobku zabezpečuje super čistú vodu
pri nižšej hladine chlóru. Ďalšou výhodou tohto prémiového výrobku je jednoduché použitie.
Môže sa dávkovať priamo do vody bez toho, aby sa musel vopred rozpustiť.
Jednoduché použitie : Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je
uvedený v popise výrobku. Veľká komora dvojitého sáčku obsahuje chlór a ďalšie súčasti,
malá komora obsahuje aktívne zložky na prevenciu proti riasam a vyčírenie vody. Nožnicami
otvorte obidve komory dvojitého sáčku a pridajte celý obsah oboch komôr priamo do
bazénovej vody počas chodu čerpadla. Výsledkom bude super jasná, číra voda. Vždy
vyprázdnite obe časti sáčku úplne.
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Dávkovanie: 1 dvojitý sáčok na 20 m vody za týždeň. Prvá dávka: 2 dvojité sáčky
3
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na 20 m vody. Ďalšie dávky /raz za týždeň/: 1 dvojitý sáčok na 20 m .
Dôležité odporúčania: Vždy udržujte hodnotu pH medzi 7,0 a 7,4 a pravidelne
prepierajte filter. Ak sa kúpe veľa ľudí, po búrke, ak je vyššia teplota vody alebo slizský
povrch dávkujte častejšie alebo zvýšte dávku až na dvojnásobok týždennej dávky. Ak je
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voda trvale zakalená alebo zafarbená pridajte ďalšie dva dvojité sáčky na 20 m . Nedávajte
do vody, v ktorej žijú ryby.
Ďalšie odporúčania: Číriaci efekt COMPLETE podporíte pravidelným používaním
Superflock C. Na stálu dezinfekciu filtra sa odporúča použiť Filterclean Silver.
Aktívne zložky: zmes so sodium dichlor dyhydrate, peroxo zmes, obsahuje
polyqartérne amóniové zmesi, čírič.
Bezpečnostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok :
R 22
Škodlivý ak sa prehltne.
R 31
Pri kontakte so zásadami sa uvoľňuje toxický plyn.
R 36/37
Dráždi oči a dýchací systém.
R 41
Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí.
S 1/2
Skladovať uzavreté a mimo dosahu detí.
S3
Skladovať na chladnom mieste.
S8
Udržiavať nádobu suchú.
S 17
Skladovať mimo horľavých látok.
S 26
V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a
vyhľadať lekára.
S 28
Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody.
S 29
Použite ochranu očí a tváre.
S 46
V prípade prehltnutia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo
etiketu.
Nemiešať s inými chemikáliami. Neprehĺtať.
Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29, Planegg
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832

