
Technický list 

LAGUNA FLOKUL ULTRA 

Vločkování 

Stránka 1 z 1 
 

Laguna flokul ultra se používá k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost 
pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. Použitím tohoto přípravku se voda 
stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a 
obsahu aktivního chloru je voda v bazénu kalná.  
 
Návod k použití: Před použitím přípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 přípravkem Laguna 
pH plus / Laguna pH minus.  Potřebnou dávku přípravku rozmíchejte v 10 litrech vody v umělohmotné 
nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte do sběrače (skimmeru) nebo rovnoměrně 
rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku 
ve vodě a pak nechte odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 hodin.  Po této době lze 
případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným vysavačem. Přípravek Laguna 
flokul ultra použijte min. 48 hodin po přidání přípravků Laguna Ca nebo Laguna ALG, aby nedošlo 
k vzájemnému ovlivnění (snížení) účinnosti těchto přípravků.  

Dávkování: 3 - 6 ml přípravku na 1 m3 (1000 litrů) vody. 
Skladování:  v původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě. 

Záruční doba:  18 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 

Upozorn ění: Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným 
použitím přípravku.  
 

R-věty: Dráždí oči a kůži. 

S-věty, první pomoc:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení kůže důkladně omýt 
vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
Likvidace:  Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování 
nebezpečných odpadů. Pouze dokonale vypláchnutý obal možno odevzdat k recyklaci.   

 
Datum revize: 12.11.2013 


