
ZAZIMOVAČ – tekutý

Použití:

Zamezuje vzniku zákalů a usazenin během zimní přestávky, tím značně usnadňuje jarní čištění bazénu. 
Nezabraňuje  však zamrznutí vody v bazénu. Před přidáním přípravku se upraví pH vody na 6,8 -7,6 
přípravky pH MÍNUS nebo pH PLUS a přidá se přípravek pro stabilizaci tvrdosti, vše dle návodů 
uvedených na těchto přípravcích. Hladina vody v bazénu se sníží pod skimmer a vratné trysky. 
Přípravek ZAZIMOVAČ se dávkuje v množství 1 litr přípravku na 20 m3 vody, odměřená dávka se 
naředí vodou v poměru 1:9 a naředěný roztok se rovnoměrně rozlije podél celého okraje bazénu. 
Následně se bazén přikryje a zabezpečí podle pokynů výrobce bazénu.

Upozornění:
Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při 
přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo obličejový štít. Dodržujte zásady osobní hygieny. Nemíchejte s jinými 
chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Jiné použití může vést k poškození 
zdraví, života a věcí.  Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Distributor: GRADIENT EKO s.r.o., Jaroměřice 102, 569 44 Jaroměřice
Telefon: 420 461 357 181,  www. gradienteko.cz

 symbol nebezpečí
N  nebezpečný pro životní prostředí

R 51/53   Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním     
                  prostředí
S2             Uchovávejte mimo dosah dětí  
S13           Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S20/21     Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S47/49     Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující 30“C
S46           Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S61           Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: 
Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody min. 15 minut. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte 
zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem min. 15 minut. Při nadýchání: 
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu 
ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Ve všech vážnějších případech poškození 
zdraví, při zasažení očí a potíží vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři odložit k nahlédnutí obal 
nebo etiketu. Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko 224 919 293

Přípravek obsahuje polymerní kvarterní amoniovou sůl 200 g/1 kg přípravku, CAS 25988-97-0; UN 
3082



Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte 
vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení.

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců od data balení.
Datum balení je uvedeno na obalu.

              


