
 

 

Instrukcja ta, będzie dla Państwa bardzo pomocna. Nie może służyć jednak jako nasze zobowiązanie, gdyż 

sposób użycia leży poza obszarem naszego wpływu 
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MULTIFUNKCYJNE Tabletki 

Skład: kwas trichloroizocyjanurowy  (symklozen), siarczan miedzi. 

Art. Nr 0507, 0508 

Pozwolenie MZ nr 1851/04 na obrót produktem biobójczym 

Atest PZH HK/W/0436/01/2016 

Znakomity środek do pielęgnacji wody basenowej o działaniu wielofunkcyjnym,  

dostępny w gramaturze 200g i 20g ;  nie dzielić tabletek na mniejsze porcje. 

 

  Dezynfekcja poprzez  aktywny chlor 

  Zapobiega powstawaniu glonów 

  Flokulacja zawiesin 

  Stabilizacja wartości pH 

  Rozpuszcza się bardzo powoli 

Stosowanie: 

1 tabletka 200g wystarcza na 20m
3
 wody basenowej - co 8 do 10 dni włożyć do dozownika 

(Skimmera) lub do rynny przelewowej. Regularnie kontrolować wartość pH  i zawartość 

chloru.  

Wartości idealna pH: 7.0-7.4. Wartość idealna chloru: 0.6 mg/l. 

W przypadku średnich i małych basenów dozowanie należy wyliczyć proporcjonalnie                 

do podanego powyżej. Do dozowania ilości mniejszych niż 200g  używać tabletek 20g. 

Typy i wskazówki: 

Tabletki multifunkcyjne mogą być dawkowane poprzez zastosowanie pływaka 

dozującego, który można bardzo łatwo ustawić na odpowiednią dawkę, odpowiadającą 

zapotrzebowaniu basenu w chlor. W pływaku tym może znajdować się do 5 tabletek 200g. 

Ilość ta jest wystarczająca także do dużych basenów, aby je utrzymać w czasie nie 

użytkowania czyste i higieniczne. Wpływy słońca, duża liczba kąpiących się i wysokie 

temperatury podwyższają zużycie chloru. Poleca się w międzyczasie przeprowadzenie 

dodatkowego chlorowania granulatem CHEMOCHLOR-T granulat 65. 

Nigdy nie wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Grozi wybieleniem folii!!! 

Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym powyżej 0C. Tabletki oryginalnie 

zapakowane można w temperaturze pokojowej magazynować przez  3 lata od daty 

produkcji. 

Wskazówki zagrożenia i porady bezpieczeństwa: 

Proszę przestrzegać wskazówek i informacji zawartych na etykiecie w karcie 

charakterystyki!  

Nigdy nie mieszać bezpośrednio z innymi chemikaliami przed użyciem!  

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 

   

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na etykiecie! 

 

 

 

https://wszystkodobasenow.pl/tabletki-multifunkcyjne
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