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Návod k použití - technický list 
             Super Flokulant                                 
Vločkovač - flokulant do bazénu slouží pro vysrážení nečistot a odstranění zákalu vody v 
bazénu. Flokulant lze použít na již vzniklé zakalení bazénové vody, ale taky pro preventivní 
dávkování. Preventivní dávkování malého množství flokulantu zamezuje vzniku zakalení 
vody, čímž předejdete nutnosti šokových dávek bazénové chemie.   
Obsahuje: směs polyflokulantů  
Pokyny pro zacházení:  

 GHS07 - dráždivá směs 
Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence  P264  Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P 
280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový  štít.Opatření  
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává – li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou     pomoc/ošetření.  
Obecné bezpečnostní pokyny: Dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi. 
Při manipulaci používat ochranný oděv, brýle, ochranné rukavice. 
Oblast použití:  Při vniku zákalu v bazénu, nebo vířivce, Jako prevence proti bílé vodě v 
bazénu a vířivce, Pro venkovní i vnitřní bazény a vířivky                                                
Způsob použití flokulantu do bazénu:Flokulant rozřeďte v dostatečném množství vody a 
nalijte do skimmeru za puštěné filtrace. Filtraci nechte běžet cca 15 minut a pak ji vypněte. 
Vodu ponechte v klidu, nejlépe přes noc. Flokulant vysráží nečistoty na dno bazénu. Vzniklé 
usazeniny odstraňte bazénovým vysavačem. Před aplikací flokulantu se doporučuje provést 
kontrolu pH v bazénu které by mělo být cca 6,8 - 7,4. V takovém případě bude jeho účinnost 
nejvyšší.                                                                                                                   
Dávkování: preventivní dávkování 50 ml na 10 m3 vody                                                       
při zakalené vodě 100 - 200 ml na 10 m3 vody 
Balení, skladování se dodává v plastových obalech o objemu  1,3 litrů případně v jiných 
obalech.   
Skladování: Skladuje se v uzavřených obalech mezi 5 - 35°C na suchém a dobře 
ventilovaném místě, vzdáleném od tepelných zdrojů a od přímého slunečního světla.                                          

  
Záruční doba Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho 
záruční doba 24 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.   

  
Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno 

přizpůsobit konkrétním podmínkám.  
 CHemServis EU s.r.o., Pod Vrstevnicí 1529,Praha 4, tel. 603/179 496,  www.chemservis.eu   
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