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POOL LAGUNA STOP ŘASÁM je přípravek v kapalné formě určen k pravidelné preventivní ochraně 
bazénové vody proti řasám (zelené, černé, žluté...) a zároveň řasy v bazénu likviduje. Zabraňuje 
množení některých patogenních bakteriálních kmenů. Je možno jej používat současně s chlorovými i 
bezchlorovými přípravky používanými k dezinfekci vody. Biodegradabilita > 40%. 
 
Návod k použití:  
Dávkování:   
počáteční dávka: 30 ml na 1 m3 (1000 litrů) vody 

udržovací dávka: 15 ml na 1 m3 vody 

Přípravek dávkujte přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Počáteční dávku aplikujte po 
prvním naplnění bazénu na začátku koupací sezóny. Jestliže přesto dochází k viditelnému růstu řas, 
řasy zlikvidujte šokovými dezinfekčními přípravky (chlorovými nebo bezchlorovými), mechanicky 
odstraňte mrtvé řasy z bazénu a za 48 hodin dávkujte znovu počáteční dávku POOL Laguny STOP 
řasám. Jakmile nejsou v bazénu viditelné řasy, začněte používat udržovací dávku jedenkrát za 7 dní. 
Za horkého počasí nebo když je bazén intenzivně používán, přidávejte udržovací dávku v kratších 
časových intervalech.  
Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, mimo zdroje tepla. 
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 
Upozorn ění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 
 
Používejte tento p řípravek bezpe čně. Před použitím si vždy pozorn ě přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o p řípravku. 
Obsahuje:  125 g/kg polymerní N,N-dimethyl-2-hydroxypropylamoniumchlorid. 
R-věty: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte uvolnění 
do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při zasažení očí vyplachovat 
několik minut proudem vody. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít 
asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Nelze likvidovat kompostováním. 

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování 
nebezpečných odpadů. 
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