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SDIC
 

KRYSTALPOOL 
CHLOR ŠOK SDIC 
CHLOR ŠOK SDIC je granulovaný dezinfekční přípravek pro nárazové 
ošetření vody v plaveckých bazénech a whirlpoolech. Používá se zejména  
v případech, kdy je z nějakého důvodu potřebné rychle zvýšit koncentraci 
chloru v bazénové vodě, což obvykle bývá při prvním napouštění bazénu 
vodou nebo v případě, kdy hodnota chloru je příliš nízká nebo dokonce 
nulová, nebo bazén je znečištěný např. řasami. Obsahuje cca 56% akt. 
chloru. Neobsahuje vápník a nezvyšuje tvrdost vody. Před aplikací 
přípravku nejprve zkontrolujte pH vody a případně upravte na pH 6,8-7,4. 
Pak se přistoupí k nadávkování tohoto přípravku. Pro šokové dávkování se 
obvykle používá dávka cca. 80 až 100 g granulátu na 10 m3 bazénové vody. 
Pro pravidelnou údržbu pak přibližně 40 g na 10 m3 1 až 2 krát týdně. 
Přípravek je nutné před aplikací úplně rozpustit ve vodě například                
v plastovém kbelíku. Poté se připravený roztok vlije do bazénu co nejvíce 
rovnoměrně po celé ploše bazénu. Po uplynutí reakční doby přibližně 3 až 
6 hodin je potřebné provést kontrolu, je-li hodnota pH a koncentrace 
volného chloru na požadovaných hodnotách, tj. pH nadále v rozmezí 6,8 až 
7,4 a koncentrace chloru mezi 0,3 až 0,6 mg/l. V případě, že je koncentrace 
chloru nízká, je nutno dávku přípravku zvýšit jeho dalším nadávkováním. 
Pokud je koncentrace chloru vyšší, pak je nutné před koupáním vyčkat, až 
se koncentrace aktivního chloru sníží na hodnotu v intervalu 0,3 až 0,6 
mg/l. Během aplikace produktu a dále alespoň do druhého dne by mělo 
být v provozu filtrační zařízení, pokud jím je bazén vybaven (aby byl 
dezinfikován i filtrační okruh). Přípravek se obvykle kombinuje s ba-
zénovými tabletami na bázi kyseliny trichlorisokyanurové, které se 
rozpouštějí pomalu a mají dlouhodobý dezinfekční účinek. Doporučujeme 
MULTI TABLETY 5 v 1.
Upozornění:
Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Smí být 
použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Jiné použití může vést k po-
škození zdraví, života a věcí. Výrobce neručí za škody způsobené 
nesprávným použitím přípravku. 
Při smíchání s kyselinami vzniká plynný chlor. Nebezpečné produkty 
rozkladu: chlór, chlorovodík, oxidy chlóru. Skladujte na dobře větraném 
místě v suchu. Skladujte dobře uzavřené na chladném a suchém místě. 
Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladujte společně s ky-
selinami. Nenechejte vniknout do kanalizace. Likvidace spolu s běžným 
odpadem není dovolena. Zacházejte s kontaminovanými obaly odborně, 
jako s produktem.
Distributor: GRADIENT EKO s.r.o. Jaroměřice 102, 569 44 Jaroměřice
Tel: 420 461 357 181, www.gradienteko.cz
Nouzové telefonní číslo: 224 919 293 Toxikologické informační 
středisko

Obsahuje Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát, Index. č. 613-030-01-7
VAROVÁNÍ:
H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro 
vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné 
zacházení: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/ plynu/mlhy/par/
aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži a zasažené části těla 
vodou. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte 
ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
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. P301+P312 Při požití: 
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / 
lékaře. 304+P340 Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch 
a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P405 Skladujte uzamčené. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako 
nebezpečný odpad. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
(chlór)

První pomoc:
Všeobecné pokyny: postiženého vyneste na čerstvý vzduch a uložte. 
Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Osoba poskytující první pomoc 
se musí sama chránit. Potřísněný oděv ihned odložte. Symptomy otravy 
se mohou projevit až po několika hodinách. Nutný dohled lékaře nej-
méně po dobu 48 hodin. 
Při vdechnutí: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Při 
přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Je-li postižený v bezvědomí, 
uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při pře-
trvávajících potížích přivolejte lékaře. 
Při styku s očima: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým 
množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přivolejte lékaře. 
Při požití: Vyplachujte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned přivolejte 
lékaře. 

Obsahuje účinnou látku Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát, Index. 
č. 613-030-01-7, obsah: 54,5 g/ 100 g
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Spotřebujte do 36 měsíců od data balení
při dodržení skladovacíchpodmínek.
Datum balení a číslo šarže je uvedeno na obalu. 


