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Číslo výr.
0901001

1 l

Distrubutor/distribútor:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348
Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz,
info@chemoform.cz
IČ: 27118096

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

Vločkovač - projiskřovač
Speciální tekutý přípravek určený pro vyvločkování kalů a
nečistot z bazénu

Vločkovač - preiskrovač
Špeciálny tekutý prípravok urcený pre vyvločkovanie kalov a
necistôt bazénu

působí v širokém spektru pH
je pH neutrální
vhodný pro bazény, komunální a průmyslové čistírny odpadní 
vody

Návod k použití:
Dávkování pro soukromé bazény: Pro zvýšení filtrační účinnosti dávkujeme 50 -100 ml na 10 m³ 
vody při běžícím filtračním zařízení přímo do skimmeru. Pro rovnoměrnější vyvločkování 
doporučujeme přípravkem nejprve napustit mycí houbu a vložit ji do skimmeru. Za 2 - 3 dny 
provedeme proplach filtrace. Dávkování pro veřejné bazény: Dávkovací zařízení nastavíme na 
dávkování 0,5 -1,0 g/m³ oběhové vody. Přípravek je možné ve vhodné nádobě ředit vodou a poté 
nalévat do bazénu podél jeho okraje. Takto připravený roztok spotřebujte do 1 týdne.
Přípravek 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.

pôsobí v širokom spektre pH
pH neutrálny
vhodný pre bazény, komunálne a priemyselné čistiarne 
odpadových vôd

Návod na použitie:
Dávkovanie pre súkromé bazény: Pre zvýšenie filtračnej účinnosti dávkujeme 50 -100 ml na 10 
m³ vody pri bežiacom filtračnom zariadení priamo do skimmeru. Pre rovnomernejšie 
vyvločkovanie odporúčame prípravkom najprv napustiť myciu hubku a vložiť ju do skimmeru. Za 
2 - 3 dni prevedieme preplach filtrácie. Dávkovanie pre verejné bazény: Dávkovacie zariadenie 
nastavíme na dávkovanie 0,5 - 1,0 g/m³ obehovej vody. Prípravok je možné vo vhodnej nádobe 
riediť vodou a potom nalievať do bazénu pozdĺž jeho okraju. Takto pripravený roztok spotrebujte 
do 1 týždňa. Prípravok nikdy nemiešajte s inými chemiákáliami!

-
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.

CZ: Obsahuje: Chloridpentahydroxid dihlinitý, 5-15 %
SK: Obsahuje: pentahydroxid-ichlorid hlinitý 5-15 %
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