
 
 

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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CHEMOCHLOR ® -T DuŜe Tabletki, T Tabletki.  

Środek uzdatniający wodę. Substancje zawarte: kwas trichloroizocjanurowy 
(zawartość aktywnego chloru ok.  90 %) 

Art. Nr 0505, 0503 
Pozwolenie MZ nr 1857/04 na obrót produktem biobójczym 
Pozwolenie MZ nr 1849/04 na obrót produktem biobójczym 
Atest PZH HK/W/0099/07/2006 

Silny preparat chlorowy w formie tabletek:    T- tabletka ok. 20g 
T- duŜa tabletka ok. 200g 
 

 
♦ wysoki koncentrat z zaw. ok. 90 % aktywnego chloru 
♦ rozpuszcza się powoli i całkowicie 
♦ współczynnik pH neutralnie działający 
♦ stabilizowany przeciwko szybkiemu rozkładowi wskutek działania słońca i ciepła 
Sposób uŜycia: 
T 20g tabletki: Przy pierwszym napełnianiu: 2-3 tabletki / 10m3 wody, przy dalszym 
uŜytkowaniu co 4-6 dni 1-2 tabletki / 10m3. 
T 200g duŜe tabletki: 1 duŜa tabletka wystarcza dla 40-50m3 wody na okres 7-14 dni. 
Wartość współczynnika pH proszę zawsze sprawdzić i ustawić (idealna wartość 7,0-7,4). 
Nigdy nie wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Grozi wybieleniem folii!!! 

Typy i wskazówki: 
T- tabletki nadają się bardziej do mniejszych basenów (do ok. 20 m3.), duŜe tabletki uŜywa 
się do basenów powyŜej  20m3 . T tabletki i duŜe tabletki mogą być dawkowane, włoŜone 
do kosza  dozującego, rozpuszczanie w ten sposób następuje bardzo szybko poprzez ruch 
strumienia. Ustawienie właściwej wartości chloru w ten sposób jest bardzo trudne. 
Dokładniejsze rezultaty dozowania uzyskuje się poprzez zastosowanie pływaka 
dozującego, który moŜna bardzo łatwo ustawić na odpowiednią dawkę, odpowiadającą 
zapotrzebowaniu basenu w chlor. W pływaku tym moŜe znajdować się do 5 tabletek. Ilość 
ta jest wystarczająca takŜe do duŜych basenów, aby je trzymać w czasie przerwy w 
eksploatacji czyste i higieniczne. Wpływy słońca, duŜa liczba kąpiących się i wysokie 
temperatury podwyŜszają zuŜycie chloru. Poleca się w międzyczasie przeprowadzenie 
dodatkowego chlorowania granulatem CHEMOCHLOR-T granulat 65. 
Wskazówki zagroŜenia i porady bezpieczeństwa: 
Proszę przestrzegać wskazówek i informacji zawartych na etykiecie w karcie 
charakterystyki! Produktu nigdy nie mieszać z innymi chemikaliami.  
Preparat i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
 
 
Przed uŜyciem preparatu zapoznaj się z informacjami , znajdującymi się na etykiecie! 
 
 
 


