
Minilong 

Chlórové tablety na dlhodobú dezinfekciu 
 
Pomaly rozpustné tablety Minilong (20g) na báze trichlorisocyanic acid obsahujú 
vysoko aktívny chlór a majú dlhodobý preventívny účinok voči baktériám, hubám a 
vírusom v bazénovej vode, rovnako ako proti tvorbe slizu a proti zakaleniu vody. 
Použitie: Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku. 
Podmienkou dokonalého nachlórovania je pomocou pH-Minus/pH-Plus upraviť hodnotu pH 
na hodnotu 7,0-7,4. Úvodná dávka:  Úvodná dávka chlóru by mala byť 1-2 tablety 
Chloriklar/10 m3 vody. Potom pridajte 3 tablety Minilong/10 m3. Následné dávky: Dávkujte 3-
4 tablety Minilong/10 m3 vody týždenne v závislosti od obsahu chlóru vo vode. Kontrola:  
Hodnota chlóru by sa mala zisťovať týždenne, pomocou Quicktest alebo PoolTester, a mala 
by byť v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l. Na jeho rýchlu úpravu použite Chloriklar alebo Chlorifix. 
Dôležité odporúčania: Nehádžte tablety Minilong priamo do bazéna a/alebo zabráňte ich 
styku s materiálmi, ktoré nie sú odolné voči chlóru, mohlo by to spôsobiť bledé škvrny 
(vybielenie). Používajte dávkovací plavák (napr. Clorion). Ako doplnok používajte Desalgin 
alebo Desalgin Jet proti tvorbe rias. Zložky: 100 g výrobku obsahuje 92 g symclosene. 
  
 
    Bezpečnostné pokyny pre koncentrovaný výrobok : 
 
R 22: Škodlivý ak sa prehltne. R 31: V prípade styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn.                    
R 36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty. R 50/53: Vysoko toxický pre vodné organizmy. Môže vyvolať 
dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.  S 2: Držať mimo dosahu detí. S 8: Udržiavať 
nádobu v suchu. S 26: V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a 
vyhľadať lekára. S 41: Nevdychujte výbušné a horľavé plyny. S29/56: Nevyhadzujte do odtoku, tento 
materiál a jeho obal vyhadzujte na skládku nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. S 46: V prípade 
prehltnutia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo etiketu. Pozor !  Nepoužívať 
spoločne s inými výrobkami, obzvlášť nemiešať s inými chlórovými výrobkami, môžu sa uvoľňovať 
nebezpečné plyny (chlór). Držať mimo zápalných zdrojov, horľavých látok a ohňa. Nepožívať. 
 
 
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 
 


