
Spa Rohrreiniger

K čištění cirkulačního systému 
whirlpoolových van

Na čistenie cirkulačného systému 
whirlpoolových van

   Č
IŠ

TĚNÍ

1 l

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní 
organismy. 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. Obsahuje: 5-15 % kationtové povrchově aktivní látky, < 5 % fosfonáty

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H340: Môže spôsobiť genetické 
poškodenie. P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P260: Nevdychujte: prach/dym / plyn/ hmlu/ pary 
/aerosóly .P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P303 + 361 + 353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky 
kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.P305 + 351 + 338: Po 
zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a 
je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P40: Uchovávajte uzamknuté. P501: 
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnými, národnými, medzinárodnými predpisy.

Výrobce/výrobca: 
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28 
D-73240 Wendlingen
Dovozce/dovozca:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348, Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz
Info@chemoform.cz
IČ: 27118096

Číslo výr.: 4548001

V cirkulačním okruhu whirlpoolových van se 
mohou usazovat bakterie, řasy a drobné 
částečky znečištění. Tyto usazeniny tvoří 
často biofilm, který je úrodnou půdou pro 
další množení bakterií. Spa Rohreiniger 
odstraňuje tento biofilm a čistí potrubní 

systém.
Dávkování: 500 ml na 1000 l vody. 

Návod k použití: Cirkulační okruh whirlpoolových 
van se obyčejně čistí před výměnou vody. Po 
posledním využití vany, dokud je plná vody, 
nalijte výše uvedené množství přípravku do 
skimmeru. Pokud je to možné, odstraňte 
kartušový filtr. Zapněte vířivý systém. 
Po přibližně 10ti minutách můžete vířivý systém 
vypnout a vypustit vodu. Vypláchněte whirlpool 
čistou vodou. Před novým napuštěním proveďte 
šokové chlorování přípravkem Spa Chlor 
Schock. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! 
Udržujte mimo dosah dětí, stojící a dobře 
uzavřené v originálních obalech. Uchovávejte v 
chladu a mimo dosah slunečního záření při 
skladování a přepravě. 

V cirkulačnom okruhu whirlpoolových van sa 
môžu usadzovať baktérie, riasy a drobné 
čiastôčky nečistôt. Tieto usadeniny tvoria často 
biofilm, ktorý je úrodnou pôdou pre ďalšie 
množenie baktérii. Spa Rohreiniger odstraňuje 
tento biofilm a čistí potrubný systém.

Návod na použitie: Cirkulačný okruh whirlpoolových 
van sa obyčajne čistí pred výmenou vody. Po 
poslednom použití  vany, dokiaľ je plná vody, nalejte 
500 ml prípravku na 1000 l vody do skimmeru. Ak je 
to možné, odstraňte kartušový filter. Zapnite vírivý 
systém. Po približne 10tich  minutách môžete vírivý 
systém vypnúť a vypustiť vodu. Vypláchnite whirlpool 
čistou vodou. Pred novým napustením urobte 
šokové chlorovanie prípravkom Spa Chlor Schock.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami! Udržujte 

mimo dosahu deti, stojacie a dobre uzatvorené v 
originálných obaloch. Uchovávajte v chlade a 

mimo dosahu slnečného žiarenia pri 
skladovani a preprave. 
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