
 
 

Instrukcja ta, będzie dla Państwa bardzo pomocna. Nie moŜe słuŜyć jednak jako nasze zobowiązanie, gdyŜ 
sposób uŜycia leŜy poza obszarem naszego wpływu 
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AQUABLANC ® A 

Środek uzdatniający wodę. Zawarte substancje: Specjalny polimer kationowy(zawartość 
substancji czynnej 34%) 
Art. Nr 0591  
Pozwolenie MZ nr 1860/04 na obrót produktem biobójczym 
Atest PZH HK/W/0099/08/2006 
 

Płyn złoŜony i aktywator dla AQUABLANC O 2 - granulatu tlenowego wspomaga 
odkaŜanie wody w basenie, działa bakteriobójczo i przeciw glonom. 

♦ płynny, przez to bardzo lekki i dozuje się bezpośrednio do wody 

♦ działa doskonale razem z AQUABLANC O2  przez długi okres 

♦ działa w wodzie szczególnie korzystnie dla skóry  

♦ ulega całkowitemu biologicznemu rozkładowi w oczyszczalni ścieków 

Sposób uŜycia: 
Przy pierwszym uŜyciu, lub przejściu na AQUABLANC- system, wlać na kaŜde 10 m3 
wody 300 ml bezpośrednio do basenu, potem wsypać na kaŜde 10 m3 wody 200g 
Aquablanc O2 - granulatu. Do późniejszego dozowania, co tydzień na kaŜde 10 m3 wody 
100g = 1 miarkę granulatu, co 14 dni na kaŜde 10 m3 wody 100 ml płynu złoŜonego 
AQUABLANC A. 

Wskazówki: 
Oba preparaty dozować bezpośrednio do wody, a nie przez rynnę przelewową względnie 
zbiornik spiętrzenia wody. Działanie preparatu przez to jest szczególnie wydłuŜone. Dla 
zbiorników wodnych wirowych i fontannowych system AQUABLANC jest równieŜ, jak 
najbardziej odpowiedni, wymaga jednak stosowania większych dawek niŜ jak wyŜej 
podano.  
Przy szczególnym obciąŜeniu wody w basenie (duŜo kąpiących się, burze atmosferyczne, 
bardzo wysokiej temperatury, unoszących się pyłków i in.), dozowanie musi być 
zwiększone. 
MoŜliwe jest równieŜ w międzyczasie przeprowadzenie chlorowania granulatem 
CHEMOCHLOR-T-Granulat 65. Podczas nieobecności(gdy obiekt jest nieczynny), poleca 
się przeprowadzenie dezynfekcji CHEMOCLOR T DuŜe Tabletki. Poza tym okresem, 
moŜna znowu bezproblemowo uŜywać AQUABLANC. 
WaŜne jest, Ŝe inne środki glonobójcze przy tej metodzie nie działają. MoŜe tu dojść do 
niespodziewanych i niechcianych następstw. 
  
Wskazówki zagroŜenia i porady bezpieczeństwa: 
Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych na etykiecie i w karcie 
charakterystyki produktu. Preparat i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny 
 
Przed uŜyciem preparatu zapoznaj się z informacjami , znajdującymi się na etykiecie! 
 
 


