
Adisan SPA 

 
 

Prostriedok na čistenie víriviek. 
Na čistenie a dezinfekciu. 
 
Adisan SPA čistí a dezinfikuje vírivky vrátane ich ťažko dostupných miest (dýzy a rúry). 

Granule pôsobia aj tam, kde je mechanické čistenie s ťažené. Adisan SPA odstra ňuje nánosy 
bio filmu, oleja a mydla. Pôsobí proti nepríjemnému  zápachu. 

Nečistoty, ktoré sa ťažko odstraňujú, zostávajú vo vírivke a hlavne v cirkulačnom systéme. 
Preto odporúčame pred výmenou vody dokonale vyčistiť cirkulačný systém pomocou Adisan SPA. 

Použitie : Na každú plánovanú výmenu vody pridajte 200g Adisan SPA na každých 1000 litrov 
vody do samostatného filtračného boxu (po kúpaní) a nechajte bežať cirkulačné čerpadlo asi 5 min. 
Nechajte ho pôsobiť asi 1 hod. a potom opäť nakrátko spustite cirkuláciu. Vyprázdnite vírivku 
a opláchnite ju čistou vodou. Ak nie je možné dávkovať výrobok do filtračného boxu/skimera, 
rozpustiťe ho vopred v samostatnom vedre s 5 l vody a pridajte do vody vo vírivke počas chodu 
čerpadla. 

 Dôležité odporú čania :  Používajte tento výrobok iba na správny účel a podľa návodu na 
použitie. Na každodennú dezinfekciu vírivky odporúčame pravidelné používanie Aquabrome SPA alebo 
Bayroklar SPA a Bayroplus SPA. 
Zložky : neionové činidlá menej ako 5%, fosfáty 15-30%, 100g výrobku obsahuje 2g troclosen sodium. 
 
 
    Bezpečnostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok : 
 
R 31  Pri kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. 
R 34  Spôsobuje popáleniny 
R 36/37  Dráždi oči a dýchací systém. 
R 52/53  Škodlivé pre vodné organizmy, škodlivý účinok vo vode môže byť dlhodobý. 
S 1/2  Držať zatvorené a mimo dosahu detí. 
S 22  Nevdychovať prach. 
S 26  V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a  

vyhľadať lekára. 
S 28  Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody. 
S 36/37/39 Použiť vhodný ochranný odev, rukavice a ochranu očí a tváre. 
S 45  V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc( ak je možné 

ukážte nálepku ). 
S 56 Tento výrobok a jeho obal vyhadzovať na špeciálne skládky triedeného odpadu. 
Nemieša ť s inými chemikáliami ! Nepožívať. Pred odovzdaním na recykláciu úplne vyprázdnite obal. 
 
Výrobca:       Dovozca:  
Bayrol Chemische Fabrik GmbH   EKVIP s.r.o. 
Lochhamer strasse 29     Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47 
D-82152 Planegg, Nemecko    Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832 
 


