
 

 

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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CHEMOCHLOR® - T Szybkie Tabletki  

Zawartość: kwas trichloroizocjanurowy (zawartość aktywnego chloru 56±2%) 

Art. Nr 0504 

Pozwolenie MZ nr 1854/04 na obrót produktem biobójczym 

Atest PZH HK/W/0436/01/2016 

 

Preparat chlorowy w postaci tabletek do szybkiej dezynfekcji basenów. 

 stabilizowany preparat chlorowy z ok.60% aktywnego chloru,  

 szybko rozpuszczalny bez pozostałości (osadu), 

 dla wszystkich twardości wody, 

 stabilizowany przeciw zbyt szybkiemu ubytkowi chloru od ciepła 

i słońca.  

Stosowanie:  

Przy pierwszym napełnianiu basenu 4-5 tabletek 20 g na każde 10m
3
. Do stałej dezynfekcji 

co 3-6 dni ok. 2-3 tabletki na 10m
3
, do szokowego chlorowania 4 do 6 tabletek na 10m

3
. 

Uzupełnianie powinno odbywać się wieczorem, po ustawieniu właściwej wartości pH (7,0 

do 7,4). Wartość chloru oznaczona metodą DPD powinna wynosić co najmniej 0,5 mg/l. 

CHEMOCHLOR - szybkie tabletki nie wrzucać bezpośrednio do zbiorników basenowych z 

tworzyw sztucznych, lecz dozować przez skimer, aby nie powstały jasne plamy. 

Wskazówki: 

Do ciągłego dozowania w publicznych basenach ideałem jest dozowanie 6% - go roztworu 

za pomocą pompy dozującej. Roztwór można ustabilizować przed zbyt silnym 

wydobywaniem się gazu poprzez podniesienie jego wartości pH do około 10. Przy użyciu 

T szybkich tabletek w basenach publicznych należy kontrolować zawartość kwasu 

izocyjanurowego (stabilizatora) w wodzie, a przy wartości powyżej 30-40 mg/l obniżyć 

jego udział poniżej tej wartości poprzez dodanie świeżej wody. 

T szybkie tabletki nadają się w pierwszej kolejności do dezynfekcji gruntu przed 

położeniem folii oraz przed fugowaniem kitem elastycznym. Stosujemy wówczas 1%-wy 

roztwór nanosząc go spryskiwaczem. 

Wskazówki bezpieczeństwa: 

Przy wykonywaniu roztworu najpierw wlać wodę do zbiornika, a później wrzucić T-

szybkie tabletki, jednocześnie mieszając. Produktu nigdy nie mieszać z innymi 

produktami, również chlorowymi. Proszę stosować się ściśle do uwag i zaleceń na 

etykiecie i w karcie charakterystyki produktu. CHEMOCHLOR-T szybkie tabletki stosuje 

się zwykle na basenach prywatnych lub basenach w saunach.. Oprócz tego użycie T-

szybkich tabletek nie powoduje dużych zmian wartości pH wody. 

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

https://wszystkodobasenow.pl/chlor-do-basenu-quick-chlor-tabletki-20g-rainbow.html

https://wszystkodobasenow.pl/chlor-do-basenu-quick-chlor-tabletki-20g-rainbow.html


