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MARIMEX
bazénová chemie

Extra účinný přípravek pro čištění stěn bazénů
Vzhled a složení: Čirá, bezbarvá kapalina obsahující hydroxid draselný.
Působení: Účinné látky přípravku Čistič pomáhají odstranit nečistoty (prach z ovzduší 
a okolí bazénu, kožní tuk, kosmetiku z koupajících se osob atd.), které se usazují 
na stěnách bazénu a tvoří tak vhodný podklad pro tvorbu bakterií a řas. Čistič je 
vhodný i k domácímu použití pro čištění smaltů a obkladů od organických nečistot.
Návod k použití: Usazené nečistoty na stěnách bazénu je třeba odstraňovat (nutné 
na jaře před napuštěním, na podzim při zazimování, případně dle potřeby a stupně 
znečištění). Nanášejte neředěný přípravek hadrem nebo houbičkou na znečištěnou 
plochu. Pracujte v ochranných gumových rukavicích. Po 15 minutách pak usazeniny 
uvolněte kartáčkem nebo hadrem a opláchněte vodou. Pokud je znečištění příliš silné, 
postup můžete zopakovat.
Dávkování: Neředěný přípravek se nanese v gumových rukavicích hadrem nebo 
houbou na znečištěná místa a nechá se 10–15 minut působit, případně se 
nečistoty uvolní mechanicky hadrem nebo kartáčem a z místa se důkladně 
opláchnou vodou. V případě silného znečištění se postup opakuje.
NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je ‑li 
nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrob‑
ku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/
aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/
ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené.
Pokyny pro první pomoc: Pokud se projevují příznaky akutního poško-
zení zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, 
zhoršené smyslové vnímání, mdloba apod.) zajistěte neprodleně lékařské 
ošetření. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou 
vypláchněte oči, ústa i nosní dutinu. Při styku s kůží: Opatrně opláchněte zbytky 
přípravku a zasažené místo důkladně omyjte mýdlem a velkým množstvím tekou-
cí vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, rozevřete víčko, a co nejdříve 
začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Vyvarujte se znečištění nezasaženého 
oka. Ve vyplachování pokračujte alespoň 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.  
Při požití: Vypláchněte ústa čistou vodou a dejte vypít sklenici (cca 2–4 dl) 
studené vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontán-
ně, kontrolujte, aby nedocházelo ke vdechování zvratků. Nepodávejte aktivní 
uhlí. Neprodleně zajistěte lékařské ošetření. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo lékaře.
Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu 
při teplotách 0 – 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před 
sluncem a mrazem. Neskladujte spolu s kyselinami.
Upozornění: Přípravek v koncentrovaném stavu může u citlivých osob dráždit oči. 
Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Výrobce neručí za škody 
způsobené nesprávným použitím přípravku.
Doba použitelnosti: Nejméně 24 měsíců od data výroby v původních obalech 
a při dodržení skladovacích podmínek.
Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek 
nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! 
Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody 
a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
Datum výroby: Uveden na obalu.
Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Bazénová chémia – Čistenie – Čistič stien
Extra účinný prípravok na čistenie stien bazénov

Vzhľad a zloženie: Číra, bezfarebná kvapalina obsahujúca hydroxid draselný.
Pôsobenie: Účinné látky prípravku Čistič pomáhajú odstrániť nečistoty (prach 
z ovzdušia a okolia bazéna, kožný tuk, kozmetiku z kúpajúcich sa osôb atď.), ktoré 
sa usadzujú na stenách bazéna a tvoria tak vhodný podklad pre tvorbu baktérií 
a rias. Čistič je vhodný aj k domácemu použitiu pre čistenie smaltov a obkladov 
od organických nečistôt.
Návod na použitie: Usadené nečistoty na stenách bazéna je treba odstraňovať (nutné 
na jar pred napúšťaním, na jeseň pri zazimovávaní, prípadne podľa potreby a stupňa 
znečistenia). Neriedený prípravok nanášajte handrou alebo hubkou na znečistenú plo-
chu. Pracujte v ochranných gumených rukaviciach. Po 15 minútach potom usadeniny 
uvoľnite kefkou alebo handrou a opláchnite vodou. Pokiaľ je znečistenie príliš silné, 

postup môžete opakovať.
Dávkovanie: Neriedený prípravok sa nanáša v gumových rukaviciach handrou 

alebo špongiou na znečistené miesta a nechá sa 10–15 minút pôsobiť, 
prípadne sa nečistoty mechanicky uvoľnia handrou, alebo kefou a miesto 

sa dôkladne opláchne vodou. V prípade silného znečistenia sa postup 
opakuje.
NEBEZPEČENSTVO. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poško‑

denie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozí‑
cii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Noste ochranné rukavice/ochranný 
odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté.

Pokyny pre prvú pomoc: Ak sa prejavujú príznaky akútneho poškodenia 
zdravia (sťažené dýchanie, neustávajúci kašeľ, bolesti na hrudníku, nevoľnosť, 
zhoršené zmyslové vnímanie, mdloby a pod.) zaistite čo najskôr lekárske ošetrenie.  
Pri inhalácii: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchnite 
oči, ústa aj nosovú dutinu. Kontaktom s pokožkou: Opatrne opláchnite zvyšky 
výrobku a zasiahnuté miesto dôkladne umyte mydlom a veľkým množstvom tečúcej 
vody. Kontaktom s očami: Vyberte kontaktné šošovky, roztvorte viečko a čo najskôr 
začnite vyplachovať zasiahnuté oko vodou. Vyvarujte sa znečisteniu nezasiahnuté-
ho oka. Vo vyplachovaní pokračujte aspoň 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.  
Pri požití: Vypláchnite ústa čistou vodou a dajte vypiť pohár (cca 2–4 dl) studenej 
vody. Nevyvolávajte zvracanie. Pokiaľ postihnutá osoba zvracia spontánne, kon-
trolujte, aby nedochádzalo ku vdychovaniu zvratkov. Nepodávajte aktívne uhlie. 
Bezodkladne zaistite lekárske ošetrenie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. NTIC 2 5477 4166) alebo lekára.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale, na suchom a tma-
vom mieste pri teplotách 0 - 30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred 
slnkom a mrazom. Neskladujte spolu s kyselinami.
Upozornenie: Prípravok v koncentrovanom stave môže u citlivých osôb dráždiť oči. 
Pri manipulácii s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Výrobca neručí za škody 
spôsobené nesprávnym použitím prípravku.
Doba použiteľnosti: Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skla-
dovacích podmienok.
Likvidácia: Nepoužitý výrobok nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo 
prázdny obal so zvyškami odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený 
obal po dôkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčiste-
ní je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.
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