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Multifunkční Bazénové tablety 5v1 
Technický list 

Výstražný symbol nebezpečnosti 

 
Signální slovo: Nebezpečí 

 

Stručný popis: Multifunkční tablety 5v1 jsou velice účinné pro udržení čisté bazénové vody. Spolehlivě udržují koncentraci aktivního chloru, správnou hodnotu pH, 
umožňují vločkování nečistot, stabilizují tvrdost vody a projasňují bazénovou vodu. Výsledkem je čistá bazénová voda o vysoké kvalitě a jakosti.  

Podrobný popis: Multifunkční tablety do bazénu 5v1 jsou moderním špičkovým produktem pro úpravu bazénové vody. Unikátní složení Multifunkčních tablet do 
bazénu 5v1 spolehlivě zajistí kompletní péči o bazénovou vodu a udrží její žádoucí kvalitu i v největších vedrech. Výrobek z řady bazénové chemie je řazen 
do přípravků, které udržují bazénovou vodu v průběhu celé koupací sezóny. Multifunkční tablety do bazénu 5v1ošetřují bazénovou vodu následujícími 
způsoby: 

- Udrží konstantní koncentraci aktivního chloru ve vodě 
- Odstraní nežádoucí nečistoty z bazénové vody 
- Projasní vodu a zabrání případným problémům s vyšší „tvrdostí“ vody 
- Udrží hodnotu pH v požadovaném intervalu  
- Odstraní nežádoucí řasy z bazénu 

 Podrobný popis - Multifunkční tablety do bazénu 5v1 

Udrží konstantní koncentraci chloru v bazénové vodě - Udržení koncentrace aktivního chloru je nezbytné proto, aby bylo možné dosáhnout  zdravotní 
nezávadnosti bazénové vody ve Vašem bazénu. Příliš vysoká koncentrace chloru v bazénové vodě není ze zdravotních důvodů vhodná. Koncentrace chloru by 
měla pohybovat v intervalu 0,3 - 0,6 mg/l, neměla by však přesáhnout hodnotu 1 mg/l. Příliš nízká koncentrace chloru v bazénové vodě naopak může výrazným 
způsobem ohrozit zdraví koupajících, protože voda ve Vašem bazénu v takovém případě není hygienicky zabezpečena a mohou se v ní vyskytovat nežádoucí 
mikroorganismy a řasy. Pro kontrolu aktuální koncentrace aktivního chloru v bazénové vodě Vám nabízíme a doporučujeme Tester Cl, případně 
kompletní Tester pH a Cl. 
 
Odstraní nežádoucí nečistoty z bazénové vody - Multifunkční tableta do bazénu 5v1 do bazénu obsahuje přípravek, který Vás zbaví problémů se zákalem 
bazénové vody. Obdobný přípravek bazénové chemie můžete zakoupit samostatně v koncentrované podobě pod názvem Vločkovač do bazénu. Naše tablety do 
bazénu Vás však zbavují starostí o bazénovou vodu tím, že tento přípravek již obsahují a Vy jej následně nemusíte dávkovat. 
 
Projasní vodu a zabrání případným problémům s tvrdostí - Multifunkční tablety do bazénu 5v1 obsahují přísady, které napomáhají stabilizovat ionty vápníku a 
hořčíku tzv. tvrdost vody. Kapacita těchto tablet je však omezená a v některých případech, kdy plnící voda Vašeho bazénu obsahuje vyšší koncentrace minerálů 
(obvykle v případě použití studniční vody), je nezbytné použít přípravek Snížení tvrdosti (to platí pouze v případech, kdy je voda velice tvrdá, orientačně nad hodnotu 
cca 5 mmol/l) nebo naistalovat změkčovací filtr. 
Udrží hodnotu pH v požadovaném intervalu 6,8 - 7,6 - udržení správné hodnoty pH bazénové vody je zcela nezbytné pro zajištění správné funkce bazénové 
chemie. V momentě, kdy naměřená hodnota pH nespadá do udaného intervalu, mohou nastat komplikace s údržbou bazénové vody. Proto je nezbytné hodnotu pH 
pravidelně kontrolovat a pokud si to vyžádá situace, tak ji upravit. S tímto problémem Vám pomohou Multifunkční tablety do bazénu 5v1, které jsou schopné 
udržet hodnotu pH v požadovaném intervalu. Hodnotu pH je nezbytné nejprve nastavit do požadovaného intervalu a následně vložit tabletu. Další měření hodnoty 
pH jsou už zpravidla pouze informativní. Při pravidelném dávkování Multifunkčních tablet do bazénu 5v1 již není nutné hodnotu pH upravovat. Pro kontrolu 
hodnoty pH Vám nabízíme Tester pH nebo kombinovaný Tester pH a Cl. 
Odstraní nežádoucí řasy z bazénu - Zamezení růstu a rozmnožování řas je zajištěno pravidelným dávkováním tablet do bazénové vody. Multifunkční tablety do 
bazénu obsahují látky, které Vás zbaví všech starostí s řasami. O odstranění řas je postaráno na základě schopnosti těchto látek se na řasu mechanicky navázat a 
odstranit ji ještě před tím, než by došlo k masivnímu růstu řas v bazénové vodě. Jedná se o unikátní řešení odstraňování řas v oblasti bazénové chemie. 
Multifunkční tablety do bazénu 5v1 Vás zbaví při pravidelném dávkování všech problémů s údržbou bazénové vody. Jedná se o kvalitní moderní 
multifunkční přípravek bazénové chemie. 
Multifunkční tablety do bazénu 5v1 jsou vyrobeny z nejlepších surovin. 
 Bezpečnostní pokyny pro správnou manipulaci s tabletami do bazénu, které jsou obecně platné:   Tablety do bazénu nikdy nevhazujte přímo do bazénu, hrozí 
poškození pláště bazénu ve smyslu jeho odbarvení při přímém styku tablety s bazénovými stěnami nebo dnem a možný kontakt tablety s plavci. Tablety vkládejte 
do plováku či dávkovače tablet, případně do skimmeru. Při manipulaci s tabletami doporučujeme používat ochranné pomůcky. V případě přímého kontaktu s kůží 
zasažené místo důkladně omyjte a postupujte dle informací, uvedených na etiketě. Pokud pro dávkování tablet používáte plovák, vždy jej opatrně vyjměte před 
samotným koupáním, aby se koupající nedostávali do kontaktu s pomalu se uvolňujícím přípravkem                                                                                        
CHemServis EU s.r.o., Pod Vrstevnicí 1529/18, www.chemservis.eu , tel. +420 603 179 496   
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