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ProDlUŽUJE ochrANNÝ VlIV 
chloroVÝch PŘÍPrAVKŮ 

A PoTlAČUJE chloroVÝ ZÁPAchPrŮZrAČNÁ VoDA - PoŽITEK Z KoUPÁNÍ

přípravek pro stabilizaci chloru 
v bazénové vodě

SK / chlor STABIl 
Charakteristika: prípravok MASTERsil® Chlor STABIL je granulovaný prípravok 
na stabilizáciu chlóru v bazénovej vode. Vplyvom slnečného žiarenia a zvýšenej 
teploty vody dochádza k zvýšenému rozkladu ochranných chlórových prípravkov 
rozpustených vo vode a tým k ich nadmernému vyčerpávaniu a uvoľňovaniu chlóru. 
Prípravok na seba viaže uvoľnený chlór, tým predlžuje účinok chlórových príprav-
kov a potláča chlórový zápach. Návod na použitie: prípravok aplikujte po napustení 
alebo pri začiatku sezóny a vždy (aj čiastočne) pri výmene vody v bazéne. Odporú-
čané dávkovanie je 35g/m3 čerstvej vody. Odmerané množstvo prípravku nasypte 
pri zapnutom filtračnom zariadení priamo do skimmera, kde nastane jeho postupné 
rozpustenie. Zloženie: kyanúrová kyselina 99% (990g/kg). Pokyny pre bezpečné 
zaobchádzanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou 
a očami. Prázdny obal vymyte vodou a umiestnite do kontejnera na triedený odpad. 
Prvá pomoc: Pri nadýchaní: preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnu-
tí očí: vyplachujte otvorené oči pod tečúcou vodou minimálne 15 
minút. Pri styku s kožou: ihneď vyzlečte znečistený odev a obuv, 
pokozku opláchnite vodou a umyte mydlom a vodou minimálne 
15 minút. Po požití: Ak je postihnutý bdelý a pri vedomí, podať  
2-4 šálky mlieka, alebo vody. V prípade ťažkostí vyhľadajte le-
kársku pomoc. Skladovanie: prípravok skladujte v uzavretých 
pôvodných obaloch, v suchu a chlade. Upozornenie: Dodávateľ 
neručí za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou s príprav-
kom. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri ucho-
vaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích pod-
mienok. Dátum výroby/spotreby: uvedený na obale výrobku. 
Schválenie/certifikácia: nie je potrebná.

cZ / chlor STABIl
Charakteristika: přípravek MASTERsil® Chlor STABIL je granulovaný prípravek 
pro stabilizaci chloru v bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty 
vody dochází ke zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuště-
ných ve vodě a tím k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek 
na sebe váže uvolněný chlor, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potla-
čuje chlorový zápach. Návod k použití: přípravek aplikujte po napuštění nebo při 
zahájení sezony a po každé (i částečné) výměně vody v bazénu. Doporučené dávko-
vání je 35g/m3 čerstvé vody. Odměřené množství přípravku nasypejte při zapnutém 
filtračním zařízení přímo do skimmeru, kde dojde k jeho postupnému rozpuštění. 
Složení: kyanurová kyselina 99 % (990 g/kg). Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Prázdný obal vyplách-
něte vodou a umístěte do kontejneru na tříděný odpad. První pomoc: Pri nadý-
chání: postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí nebo kůže: 
začněte ihned vyplachovat vlažnou vodou a vyplachujte nejméně po dobu 15 min. 
Při požití: Postižené osobě, je-li při vědomí, dejte vypít větší množství vody nebo 
mléka (2–4 sklenice). V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Skladování: 
přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu. Upozor-
nění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. 
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodrže-
ní správných skladovacích podmínek. Datum výroby/expirace: uvedeno na obalu 
výrobku. Schválení/certifikace: není nutné.
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