Bayroklar Duo Tab
Metóda aktívneho kyslíka
Bez chlóru
Dezinfekcia
Proti riasam

Bayroklar Duo TAB je dokonalý prostriedok na ošetrovanie vody v koncentrovanej
tabletkovej forme na báze kyslíka :
Komponent 1 (Bayroklar Tab) na dezinfekciu vody a komponent 2 (Bayroplus Tab) na
aktivovanie dezinfekčného účinku a prevenciu proti riasam.
Použitie : Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise
výrobku.
Otvoriť priehľadný obal. Vždy vkladať bielu tabletku Bayroklar do dávkovacieho plaváka, aby
sa predišlo vybieleniu. Tabletka sa rozpúšťa rýchlo a uvoľňuje aktívny kyslík, ktorý
dezinfikuje vodu.
Modrá tabletka Bayroplus sa môže pridávať priamo do bazénovej vody. Spôsobuje a zvyšuje
dezinfekčný účinok aktívneho kyslíka a účinne pôsobí proti rastu rias. Nevkladajte spoločne
tabletky Bayroplus a Bayroklar do dávkovacieho plaváka. Pred úpravou vody prosíme
nastaviť hodnotu pH na 7,0-7,4 a preprať filter.
Dávkovanie : 1 dávka Duo Tab = 1 biela a 1 modrá tabletka. Prvá úprava : 2 dávky Duo
Tab na 30 m³. Ďalšia úprava (raz za týždeň) : V závislosti od teploty vody sa odporúča
nasledujúce dávkovanie : 1 Duo Tab/30 m³ - do 22°C ; 1 Duo Tab/25 m ³ - 23°C-28°C ;
1
Duo Tab/20 m³ - nad 28°C. V prípade častého používania bazéna, búrky, rias alebo
zakalenia vody skrátiť interval dávkovania resp. dať 1 Duo Tab na 15 m³.
Bezpečnostné upozornenia pre koncentrovaný výrobok :
R 41
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S 46

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí.
Držať zatvorené a mimo dosahu detí.
Skladovať na chladnom mieste.
Udržovať nádobu suchú.
Skladovať mimo horľavých látok.
V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a
vyhľadať lekára.
Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody.
Pri prehltnutí okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo
nálepku.

Nemiešať s inými chemikáliami. Nepožívať!
Xi - V koncentrovanej forme dráždivá látka !

Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832
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