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Číslo výr.
0903001
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Distrubutor/distribútor:
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

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

Flockfix Super N
Vločkovací koncentrát podle DIN 19643 a DIN EN 883

Flockfix Super N
Vločkovací koncentrát podľa DIN 19643 a DIN EN 883

vločkuje v širokém spektru pH, optimálně 6,5 - 7,2
rychlé silné zvločkování
používá se neředěný
pro bazény, komunální a průmyslové odpadní vody.

Návod k použití: 
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. 
Používá se přímo z přepravního balení. K průběžnému vločkování nastavte
dávkovací zařízení na 1 - 7 g na každých 10 m³ oběhové vody. Chcete-li změnit
přípravek Flockfix Super N (Číslo výr. 0903) za Flockfix Vločkovač (Číslo výr.
0901), je potřeba celý oběhový systém důkladně vypláchnout čistou vodou. Jinak
hrozí nebezpečí zvločkování přípravků v potrubí. Flockfix Super N nevystavujte
teplotám pod 10 °C. Je-li voda v pořádku a jsou splněny hygienické parametry,
může být vločkování mimo provozní dobu přerušeno. 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
Přípravek není klasifikován podle příslušných předpisů jako látka zdraví škodlivá, přesto při jeho používání
doporučujeme použití vhodné ochrany očí a pokožky. Před použitím si pozorně přečtěte návod a informace o
výrobku.

vločkuje v širokom spektre pH, optimálne 6,5 – 7,2
rýchle silné zvločkovanie
používa sa neriedený
pre bazény, komunálne a priemyselné odpadové vody

Návod na použitie:
Ideálna hodnota pH: 7,0 – 7,4
Používa sa priamo z prepravného balenia. Na priebežné vločkovanie nastavte
dávkovacie zariadenie na 1 – 7 g na každých 10 m³ obehovej vody. Ak chcete
zmeniť prípravok Flockfix Super N (Číslo výr. 0903) za Flockfix Vločkovač (Číslo
výr. 0901), je potrebné celý obehový systém dôkladne vypláchnuť čistou vodou.
Inak hrozí nebezpečenstvo zvločkovania prípravkov v potrubí. Flockfix Super N
nevystavujte teplotám pod 10 °C. Ak je voda v poriadku a sú splnené hygienické
parametre, môže byť vločkovanie mimo prevádzkového času prerušené.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

Prípravok nie je klasifikovaný podľa príslušných predpisov ako látka zdraviu škodlivá, napriek tomu pri jeho
používaní odporúčame použitie vhodnej ochrany očí a pokožky. Pred použitím si pozorne prečítajte návod a
informácie o výrobku.

Obsahuje: Chloridpentahydroxid
dihlinitý, 15-25 %
označení ES  234-933-1
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