
Velike kombinirane 
Klorove tablete

 250 g dvoplastne tablete, za vzdrževanje vode v privatnih bazenih
 Sunkovito kloriranje in dolgotrajna dezinfekcija v enem.

 I.  plast (modra): hitrotopna za sunkovito kloriranje. 
 II. plast: počasitopna za dolgoročno dezinfekcijo 

z dodanim sredstvom za bistrenje.  

 Vsebina:

1 kg

Prva pomoč v primeru nezgode: Splošni ukrepi: znaki zastrupitve se lahko pojavijo šele čez nekaj ur, zato je potrebno ponesrečenca nadzorovati še 
najmanj 48 ur po nesreči. Pri vdihavanju: ponesrečenca prenesti na svež zrak ali ga oskrbeti s svežim zrakom ali kisikom. Pri stiku s kožo: kožo temeljito 
očistiti z vodo in milom, nato dobro sprati. Poiskati zdravniško pomoč. Pri stiku z očmi: oči pri odprtih vekah spirati z veliko količino tekoče vode. Poiskati 
zdravniško pomoč. Pri zaužitju: ne izzivati bruhanja. Takoj poklicati zdravnika. Usta sprati z vodo. Tekočino izpljuniti. Ponesrečenec (če je pri zavesti) mora 
popiti 1 - 2 kozarca vode. Vplivi na okolje: proizvod ne sme priti v površinske vode, kanalizacijo ali podtalnico. Strupeno za ribe in plankton. Zelo strupeno 
za vodne organizme. Skladiščenje in transport: hraniti izven dosega otrok. Proizvod hraniti pokončno, v zaprti originalni embalaži. Hraniti in transportirati 
na hladnem, suhem in pred soncem zaščitenem mestu.  Zaščititi pred vlago in vodo. Odstranjevanje: uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke 
neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Popolnoma 
izpraznjeno in trikrat izprano embalažo odstraniti kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od 
izpiranja uporabiti v skladu z navodili za uporabo. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnati kot z nevarnim odpadkom. Zaščitna oprema: 
priporočamo uporabo zaščitnih rokavic odpornih na kemikalije. Ukrepi v primeru nezgode: v primeru nezgode uporabiti ustrezno zaščitno opremo in 
zavarovati mesto nezgode. Poklicati center za obveščanje na telefonsko številko 112.  Nezaščitene osebe se ne smejo zadrževati v bližini. Razsuto 
sredstvo mehansko pobrati. Poškodovano embalažo skupaj z razsutim sredstvom dati v posebej označeno, ustrezno posodo in jo oddati v zbirnik posebnih 
odpadkov pri pooblaščenem podjetju za uničevanje nevarnih industrijskih odpadkov. Pri nesreči med prevozom: zavarovati mesto nesreče, nanjo opozoriti 
druge udeležence v prometu in o dogodku obvestiti najbližjo policijsko postajo. V primeru požara: gasiti z vodno meglo in CO . Pri požaru se sproščajo 2

strupeni plini, zato pri gašenju uporabljati dihalni aparat in nositi popolno zaščitno obleko.
Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. 
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU Z 
OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI ZAUŽITJU: 
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki 
olajša dihanje. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalno zakonodajo. 

Vsebuje: 
simklozen  (CAS št. 87-90-1) .........................................816 mg/g 
bakrov sulfat pentahidrat (CAS št. 7758-99-8) ....................7 mg/g
Številka serije: glej odtis na embalaži, Rok uporabe: 01.2030
UFI:XAC9-MY63-2F0U-5ATN

Proizvajalec: Chemoform AG
Bahnhofstr. 68 
D-73240 Wendlingen, Nemcija
Tel.: +49 7024 4048-0
e-mail: info@chemoform.com

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Oblika proizvoda: trdna snov. Namen uporabe: Priprava in nega bazenske vode.
Idealna pH-vrednost vode je  7,0 - 7,6. Idealna vsebnost klora je 1 - 3 mg/L. Poskrbite, da bosta vsebnost klora in 
pH vrednost zmeraj v idealnem območju. Za merjenje uporabljajte merilec za pH in merilec za klor. 
Odmerki v navodilu so priporočene vrednosti, ki jih je potrebno prilagoditi izmerjenim vrednostim klora in pH vrednosti 
v vašem bazenu. 
Uporaba: Prvo doziranje: 2 tableti na 25 bazenske vode. Nadaljnja uporaba: 1 tableta vsakih 8-10 dni  na 25 

3 3 m m
bazenske vode. Doziranje je odvisno od obremenitve/uporabe bazena, temperature vode in vremenskih razmer.  
Redno preverjate pH vrednost in vsebnost klora v vodi. Tableto dajajte le v skimer ali dozirno bojo, nikoli neposredno 
v bazen. Obstaja nevarnost razbarvanja folije! . 
POZOR! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor). Dodajanje 
dopolnilnih sredstev za nego vode v bazensko vodo ni škodljivo. V primeru, da za nego vode uporabljate več 
različnih sredstev, raztopino vsakega pripravite v svoji posodi in jo nato previdno vlijte vzdolž bazenskega 
roba.

Distributer in zastopnik: 
STOTINKA d.o.o. Pečke 58, 2321 Makole. 
PE: Kolodvorska ul. 25a, 2310 Slovenska Bistrica 
Tel.: 02/80 50 430 e-mail: info@stotinka.si 
www.bazenistotinka.si www.planetpool.si   
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