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Nebezpečí
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Číslo výr.
1093001
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Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

Filter Cleaner
Speciální přípravek pro čištění filtrů

Filter Cleaner
Špeciálny prípravok na čistenie filtrov

odstraňuje vodní kámen, Organické částice, zbytky oleje a jiné
znečištění, kterým bývají filtry zanesené
zvyšuje průtok filtru, nepotřebuje být tak často čištěn
vylepšuje účinnost filtru a zvyšuje tak kvalitu vody
může se používat společně s chlorovými, kyslíkovými a
ozónovými připravky

Návod k použití: 
Pískové filtrační zařízení: uzavřete, příp. odstraňte veškerá dávkovací zařízení. Zavřete spodní
výpust a filtrační zařízení nastavte do polohy „Zpětný proplach“ (BACKWASH). Při běžícím
čerpadle pomalu (15 - 20 vteřin) nalijte 200 - 300 ml přípravku FILTER CLEANER do skimmeru.
Nechte čerpadlo v chodu ještě min. 5 minut, do doby, než je voda vyčištěná. Následně přejděte
do normálního provozu: 10 vteřin v poloze „Výplach filtru” (RINSE) a poté nastavte ventil do
polohy „Filtrace“ (FILTER). Nezapomeňte před každým přepnutím ventilu zastavit čerpadlo!!!  
Filtrace s kartušovou nebo křemičitou vložkou: filtrační vložku vyjměte z pouzdra a přípravkem
FILTER CLEANER ji směrem od vrchu dolů nastříkejte. Přípravek nechte min. 5 minut působit.
Jakmile přípravek přestane pěnit, vložku důkladně vypláchněte silným proudem vody.
Bazénová filtrace by měla být vyčištěna 1-2x ročně. 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

odstraňuje vodný kameň, organické častice, zvyšky oleja a iné
znečistenie, ktorým bývajú filtre zanesené
zvyšuje prietok filtra, nepotrebuje byť tak často čistený
vylepšuje účinnosť filtra a zvyšuje tak kvalitu vody
môže sa používať spoločne s chlórovými, kyslíkovými a
ozónovými prípravkami

Návod na použitie: 
Pieskové filtračné zariadenie: uzavrite, príp. odstráňte všetky dávkovacie zariadenia. Zavrite
spodný výpust a filtračné zariadenie nastavte do polohy „Spätný preplach“ (BACKWASH). Pri
bežiacom čerpadle pomaly (15 – 20 sekúnd) nalejte 200 – 300 ml prípravku FILTER CLEANER
do skimmera. Nechajte čerpadlo v chode ešte minimálne 5 minút dovtedy, kým je voda
vyčistená. Následne prejdite do normálnej prevádzky: 10 sekúnd v polohe „Výplach filtra“
(RINSE) a potom nastavte ventil do polohy „Filtrácia“ (FILTER). Nezabudnite pred každým
prepnutím ventilu zastaviť čerpadlo!!! 
Filtrácia s kartušovou alebo kremieitú vložkou: filtračnú vložku vyberte z puzdra a prípravkom
FILTER CLEANER ju smerom od vrchu dolu nastriekajte. Prípravok nechajte minimálne 5 minút
pôsobiť. Hneď ako prípravok prestane peniť, vložku dôkladne vypláchnite pomocou silného
prúdu čistej vody. 
Bazénová filtrácia by mala byť vyčistená 1 – 2x ročne. 
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlas-mi): Odstráňte/vyzlečte všetky
kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné
šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte
uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s
miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Distributor:
VÁGNER POOL, s.r.o. 
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC 
tel: +420 244 913 177 
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062

CZ: Obsahuje: aniontové povrchově aktivní látky
< 5 %, neiontové povrchově aktivní látky < 5 %,
parfémy < 5 %, kyselina fosforečná < 25 %
SK: Obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky
< 5 %, neiónové povrchovo aktívne látky < 5 %,
parfumy < 5 %, kyselina fosforečná < 25 %
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