
Technický list 

LAGUNA ZIMA 

Zazimování bazénu 

Stránka 1 z 1 
 

Přípravek v kapalné formě je určen pro zimní údržbu bazénů. Působí proti usazování tvrdých 
vápenatých usazenin, tvorbě řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře. 

 
Návod k použití:  
Na konci sezóny připravte bazén na přezimování dle pokynů pro zimní údržbu bazénů. Nejdříve 
vypusťte vodu až pod skimmer a zpětné trysky, případně světla, odmontujte všechny odpojitelné 
hadice a příslušenství. Upravte hodnotu pH a chloru a následně použijte přípravek Laguna zima. 
Potřebné množství zřeďte 1:10-20 vodou v plastové nádobě a podél okraje vlejte do bazénu. Po 
zakrytí plachtou a jejím upevnění je bazén připraven na zimu. Sníženou hladinu je třeba nechat celé 
zimní období. Přípravek nezabrání zamrznutí vody v bazénu! 
Dávkování: 500 ml přípravku na 10 m3 (10 000 litrů) vody dle tvrdosti vody, pro vodu nad 10 °N je 
potřeba větší množství (max. 2x). 

Skladování:  v původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv. 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; kyselina etidronová. 

R-věty: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může 
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv, 
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 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. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže ihned 
omýt velkým množstvím vody.  
Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstranění 
nebezpečných odpadů. 
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