
Made in Europe

VLOČKOVACÍ
TABLETy 20g   

500 g

PrO KřišťáLOVě ČisTOu VOdu V BAzénu i VÍřiVCE
JEdnOduChé dáVKOVánÍ, VysOKá úČinnOsT

sK / VLOČKOVACÍ TABLETy
Charakteristika: prípravok MASTERsil® Vločkovacie tablety slúžia na vločkovanie - zrážanie aj veľmi jemných nečis-
tôt vo vode, ktoré možno potom lepšie zachytiť a odstrániť vo filtrácii. Návod na použitie: 1 tableta (20g) postačí na 
ošetrenie 5-7m3 vody (podľa stupňa znečistenia). Tablety dávkujte najlepšie do skymmeru či plaváka, pri zapnutej fil-
trácii. Pre správnu funkciu prípravku udržujte hodnotu pH bazénovej vody v rozmedzí 6,8 - 7,2 (prípadne ju pred dávko-
vaním vločkovacích tabliet upravte na uvedenú hodnotu prípravkami MASTERsil® pH plus alebo pH mínus). zloženie: 
síran hlinitý 94 % (940 g / kg), ES (EINECS: 233-135-0). Výstražné upozornenia: H290 Môže byť korozívna pre kovy. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenie: P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. 280 
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa 
zabránilo materiálnym škodám. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte 
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… 
nádobe s odolnou vnútornou vrstvou. skladovanie: Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v suchu 
a chlade, mimo zdroja tepla a otvoreného ohna, mimo horlavých látok a kyselín, oxidacných materiálov, oddelene 
od potravín, nápojov a krmív. upozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prí-
pravkom. záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovávaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych 
skladovacích podmienok. dátum výroby / expirácie: uvedené na obale výrobku. schválenie / certifikácia: 
nie je potrebná. 

Cz / VLOČKOVACÍ TABLETy
Charakteristika: přípravek MASTERsil® Vločkovací tablety slouží k vločkování / srážení i velmi jemných nečistot ve vodě, 
které lze pak lépe zachytit a odstranit ve filtračním zařízení. návod k použití: 1 tableta (20g) postačí pro ošetření 5-7m3 
vody (dle stupně znečištění). Tablety dávkujte nejlépe do skymmeru či plováku, při zapnuté filtraci. Pro správnou funkci pří-
pravku udržujte hodnotu pH bazénové vody v rozmezí 6,8 – 7,2 (případně ji před dávkováním vločkovacích tablet upravte 
na uvedenou hodnotu přípravky MASTERsil® pH plus či pH mínus). složení: síran hlinitý 94% (940 g / kg), ES (EINECS: 233-
135-0). standardní věty o nebezpecnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Po-
kyn pro bezpečné zacházení: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P305+P351+P338 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vy-
jmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P406 
Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou. skladování: přípravek skladujte v uzavřených 
originálních obalech, v suchu a chladu, mimo zdroje tepla a otevreného ohně, mimo hořlavých látek a kyselin, oxidačních ma-
teriálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním 
s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích 
podmínek. datum výroby / expirace: uvedeno na obalu výrobku. Schválení / certifikace: není nutné
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