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Název produktu
EAN

Savo Do Bazénu Vločkovač 900 ml
8714100178393

Vločkovač
Bazénová chémia

Odstranění zákalu a drobných nečistôt
Vločkovanie
900 ml
Savo

Savo
Vločkovač
Tekutý prípravok na odstránenie drobných nečistôt a zákalu
z bazénovej vody. Slúži na vyzrážanie (vyvločkovanie) drobných
nečistôt. Použite v prípade, že ani pri správnom dávkovaní
chlórových prípravkov a pri správnej hodnote pH nie je voda číra.
Nečistoty po použití prípravku utvoria zhluky, ktoré sa potom ľahko
zachytia vo filtrácii, prípadne klesnú na dno a môžu sa odsať.
Vhodné pre všetky typy bazénov.

Dávkovanie je závislé od kvality vody v bazéne. Podľa intenzity
zákalu použite 10 – 20 ml prípravku na 1 m3 vody. Pri spustenej
filtrácii prípravok pomaly vlievajte do skimmera alebo ho rozpusťte
v nádobe s vodou a rozptýľte po hladine. Potom nepretržite filtrujte
minimálne 1 deň.
Prvá pomoc: Pri nadýchaní: odstráňte zdroj expozície, zaistite
postihnutému prívod čistého vzduchu, zabráňte fyzickej námahe
(vrátane chôdze), popr. vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku
s pokožkou: odstráňte zasiahnutý odev, pokožku dostatočne umyte
vodou, poprípade mydlom, ak sú ťažkosti, zaistite lekársku pomoc.
Pri požití : vypláchnite ústa pitnou vodou, vypite 0,2 – 0,5 litra
chladnej pitnej vody (efekt riedenia), nevyvolávajte vracanie.
Nepodávajte aktívne uhlie.
V súvislosti s rozhodnutím o nutnosti lekárskeho ošetrenia
kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, tel. : +421 2
54 774 166.

Obsahuje: Síran hlinitý, hydrát

H290
H318

P101
P102
P234
P280
P305+P351+P338+P310
P501

Expiry date: see package.

Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo
etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné
okuliare/ochranu tváre.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte
ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou,
umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.
Nebezpečenstvo
900 ml
Spotrebujte do: pozri obal.
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Product Marketing

Odstráni drobné nečistoty a zákaly
Pre vonkajšie, vnútorné bazény a vírivky
Na úpravu sladkej i slanej vody
Určené na kalnú či mliečnu vodu v bazéne
Savo vločkovač je tekutý prípravok odstraňujúci drobné nečistoty a zákal z
bazénovej vody. Slúži na vyzrážanie (vyvločkovanie) drobných nečistôt.
Nečistoty po použití prípravku utvoria zhluky, ktoré sa potom ľahko zachytia vo
filtrácii, prípadne klesnú na dno a môžu sa odsať. Vhodné pre všetky typy
bazénov.
Savo vločkovač použite v prípade, že ani pri správnom dávkovaní chlórových
prípravkov a pri správnej hodnote pH nie je voda číra.
Používajte spoločne s týmito prípravkami
Savo pH+
Savo pHSavo chlórové tablety
Savo tablety komplex 3v1
Dávkovanie je závislé na kvalite vody v bazéne. Upravte pH prípravkami SAVO
pH+ alebo SAVO pH- na hodnotu 7,1 - 7,5, skontrolujte hladinu voľného chlóru a
podľa potreby dodajte SAVO chlórové tablety či SAVO tablety komplex.
Prvá pomoc:
Pri nadýchaní: odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého
vzduchu, zabrániť fyzickej námahe (vrátane chôdze), prípadne vyhľadať lekársku
pomoc.
Pri styku s kožou: odstrániť zasiahnutý odev, pokožku dostatočne umyť vodou,
Brand Marketing
Tradičná značka Savo prináša kompletné portfólio čistiacich prípravkov pre
domácnosť. Savo rieši takmer každý problém v domácnosti.
Manufacturer Marketing

Unilever, holandsko-britská spoločnosť založená v roku 1930, je dnes jedným z
najväčších výrobcov a dodávateľov spotrebného tovaru na svete. Unilever
ponúka vo vyše 190 krajinách viac než 400 značiek potravín, výrobkov pre
starostlivosť o domácnosť a výrobkov pre osobnú starostlivosť. Unilever každý
deň pracuje na vytvorení lepšej budúcnosti. Pomáha ľuďom cítiť sa dobre,
vyzerať dobre a získavať viac zo života so svojimi značkami, ako napríklad Flora,
Magnum, Dove, Axe, Rexona, Cif či Domestos. Unilever je zaviazaný k
zodpovednému správaniu a verí, že s pomocou 2 miliárd svojich zákazníkov
dokáže meniť svet k lepšiemu.
Viac informácii na www.unilever.sk

