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Přípravek aktivující funkci kyslíkových tablet. 
Vzhled a složení: Mírně viskózní kapalina. Obsahuje jako účinnou látku 
poly[(chlormethyl)oxiran-co-dimethylamin] (cca 250 g/litr), CAS 25988-97-0.
Působení: Přípravek se používá vždy v kombinaci s přípravkem na oxidaci 
nečistot AQUAMAR Kyslíkové tablety!
Návod k použití: Před použitím přípravku upravte hodnotu pH na roz-
mezí 6,8–7,2. Aby byl účinek přípravku správný, je třeba nejprve 
použít přípravek AQUAMAR Kyslíkové tablety, který vodu zbaví 
zbytkového chlóru. Jinak by mohlo dojít k nežádoucímu zabarvení 
vody způsobené reakcí přípravku se zbytkovým chlórem. Přípravek 
se dávkuje pravidelně minimálně jednou týdně vždy cca 12–24 hodin 
po pravidelné aplikaci přípravku AQUAMAR Kyslíkové tablety. 
Dávkování: 1) Počáteční dávka: 100 ml/m3 vody v bazénu, 2) Udržovací dávka: 
65 ml/m3 vody v bazénu minimálně 1x týdně. Příslušnou dávku přípravku 
rozmíchejte ve vodě v čistém umělohmotném vědru a za provozu 
filtračního zařízení vše pomalu vylijte do skimmeru.
Poznámka: 1 polévková lžíce je asi 15 ml přípravku.
Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po 
manipulaci důkladně omyjte pokožku rukou. Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte 
na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte 
po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyčistěte. Pokud 
dojde k podráždění, přivolejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě 
vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou 
pomoc. Při požití: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc. V případě problémů okamžitě volejte lékaře nebo 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293 nebo 224 915 402).
Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, mimo dosah 
dětí, na mimo dosah dětí, na suchém a chladném místě při teplotách do 30 °C. 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv.
Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pod-
mínek.
Likvidace: Přípravek nevypouštějte do kanalizace. Nepoužitý přípravek a obal 
odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Datum výroby: uveden na obalu
Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

AQUAMAR Aktivátor – bazény
Prípravok aktivujúci funkciu kyslíkových tabliet

Vzhľad a zloženie: Mierne viskózna kvapalina. Obsahuje ako účinnú látku poly-
mérny kvartérny chlorid amónny (cca 250 g/liter), CAS 25988-97-0.

Pôsobenie: Prípravok sa používa vždy v kombinácii s prípravkom na oxidá-
ciu nečistôt AQUAMAR Kyslíkové tablety!

Návod na použitie: Pred použitím prípravku upravte hodnotu pH 
na rozmedzí 6,8–7,2. Aby bol účinok prípravku správny, je potrebné 

najprv použiť prípravok AQUAMAR Kyslíkové tablety, ktorý vodu zbaví 
zvyškového chlóru. Inak by mohlo dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu vody 

spôsobené reakciou prípravku so zvyškovým chlórom.
Prípravok sa dávkuje pravidelne minimálne raz týždenne vždy cca 12–24 hodín 
po pravidelnej aplikácii prípravku AQUAMAR Kyslíkové tablety .

Dávkovanie: 1) Počiatočná dávka: 100 ml/m3 vody v bazéne, 
2) Udržiavacia dávka: 65 ml/m3 vody v bazéne minimálne 1x týždenne. 

Príslušnú dávku prípravku rozmiešajte vo vode v čistej umelohmotnej 
nádobe a za prevádzky filtračného zariadenia všetko pomaly vylejte 

do skimmeru.
Poznámka: 1 polievková lyžica je asi 15 ml prípravku.

Pozor: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organiz-
my, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii 

starostlivo umyte pokožku rúk. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste 
ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchaní: Postihnutého premiestnite na čerstvý 
vzduch. Pri styku s pokožkou: Začnite ihneď oplachovať vodou a pokračujte 
po dobu 15 minút. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyčistite. Pokiaľ 
dôjde k podráždeniu, privolajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí: Okamžite 
vymývajte prúdom tečúcej vody po dobu 15 minút. Ihneď privolajte lekársku 
pomoc. Pri požití: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Dajte vypiť 1–2 poháre vody. 
Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade problémov okamžite volajte lekára 
alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (2 5477 4166).
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, mimo dosahu 
detí, na suchom a chladnom mieste pri teplotách do 30 °C. Uchovávajte oddelene 
od potravín, nápojov, krmív.
Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prí-
pravku.
Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích 
podmienok.
Likvidácia: Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie. Nepoužitý prípravok a obal 
odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.
Dátum výroby: uvedený na obale
Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.
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