
VariTab       Novinka – PRE PIESKOVÉ FILTRE  

2-fázová tableta na rýchlu aj dlhodobú dezinfekciu 
Šoková dezinfekcia s chlórom 
Dlhodobá dezinfekcia s chlórom 
Dezinfekcia a čistenie filtra 
Flokulácia (vlo čkovanie) 
 
VariTab (300 g) s rozličnou rýchlosťou rozpúšťania má v bazénovej vode dvojitý účinok: 
horná modrá tableta (fáza 1) sa rozpúšťa rýchlo a spôsobuje šokové nachlórovanie. Znižuje 
tak zakalenie vody a zabíja baktérie prítomné vo vode. Tiež sa čistí a dezinfikuje pieskový 
filter. Dolná biela tableta (fáza 2) sa rozpúšťa pomaly a po celý čas pôsobí proti baktériám, 
vírusom a hubám. Zároveň sa do vody uvoľňuje flokulant, ktorý znižuje zakalenie vody. 
Ďalšou súčasťou produktu je stabilizátor tvrdosti, ktorý pôsobí proti zrážaniu vápnika. 
Mimoriadne účinná kombinácia pomaly a rýchlo rozpustného dezinfekčného prostriedku 
zaručuje dvojnásobnú hygienickú čistotu vody ako aj jej mimoriadnu čírosť a priezračnosť. 
 
Použitie: Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku: 
vždy udržujte hodnotu pH v rozmedzí 7,0-7,4. Ideálna hodnota voľného chlóru je medzi 0,3 
a 0,6 mg/l. Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu. Dávkujte len cez skimer,  počas chodu 
čerpadla, najlepšie večer po kúpaní. Úvodná dávka:   2 tablety VariTab na 25-35 m3 
bazénovej vody. Následné dávky:  1 tableta na 25-35 m3 bazénovej vody každých 10-14 dní. 
Raz týždenne merajte hodnotu voľného chlóru pomocou QuickTestu alebo PoolTesteru. Ak 
je hodnota chlóru, nameraná pred  ďalším dávkovaním, nižšia ako 0,3 mg/l následnú dávku 
zvýšte na 2 tablety VariTab  na 25-35 m3 vody. Ak je hodnota chlóru, nameraná pred  ďalším 
dávkovaním, vyššia ako 1,5 mg/l následnú dávku vynechajte. Ak by sa objavili problémy 
s vodou (voda je mútna, zelená alebo je cítiť silný chlórový zápach) k normálnej dávke 
VariTab pridajte 1 tabletu.  
Dôležité odporú čania: Nevkladajte VariTab priamo do bazéna ani nedovoľte, aby prišiel do 
styku s materiálmi, ktoré nie sú odolné voči chlóru, predídete tým vybieleniu týchto 
materiálov. Proti tvorbe rias používajte prípravok Desalgine alebo Desalgine Jet. Zložky: 
biela tableta: 100 g výrobku obsahuje 80,6 g symclosene; modrá tableta: 100 g výrobku 
obsahuje 57 g symclosene, 35 g troclosene sodium. 
  
 
    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 29/56: Nevyprázdňujte do kanalizácie, likvidujte tento materiál a jeho obal na 
skládke nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. S 46: V prípade prehltnutia okamžite vyhľadať 
lekársku pomoc a ukázať obal alebo etiketu. 
Pozor !   Nepoužívať spoločne s inými výrobkami, obzvláš ť nemieša ť s inými chlórovými 
výrobkami , môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Držať mimo zápalných zdrojov, 
hor ľavých látok a oh ňa. 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 
 


