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Flockfix Bio
biologicky odbouratelný vločkovač bez obsahu hliníku

Flockfix Bio
biologicky odbúrateľný vločkovač bez obsahu hliníka

Číslo výr.
0913001

1 l
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
Bahnhofstr. 68 
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

odstraňuje zákal
váže na sebe mastnoty z opalovacích krémů
odstraňuje fosfáty a těžké kovy

Upravte hodnotu pH na 7,0 – 7,4. Dávkujte vždy neodkladně po použití 
dezinfekčních prostředků!Přípravek je možné používat i u kartušových 
filtrací. Vločkovač doporučujeme používat preventivně, pro průběžné 
odfiltrovávání dezinfekcí rozpuštěných nečistot. Dávkování: Každé dva 
týdny 100 ml přípravku na 10 m3 bazénové vody. Při viditelném 
zakalení (viditelnost > 50 cm) je třeba dávkovat 1 l přípravku na 10 m3 
bazénové vody. Přivětším zakalení (viditelnost < 50 cm) přidáme 2l 
přípravku na 10 m3 bazénové vody. Přípravek vždy před dávkováním 
rozřeďte v poměru 1:10 v zahradní konvi, pak rozlévejte rovnoměrně 
podél stěn bazénu nebo vlijte na místo se silným proudem vody. V obou 
případech je třeba zajistit dobrou cirkulaci vody. Po cca 24 hodinách by 
měl být zákal zcela odfiltrován. Při silném zakalení doporučujeme 
průběžně odsávat pomocí vysavače. Přivětším množství vytvořených 
vloček se doporučuje propírat častěji filtraci, v odstupu od 2 – 3 hodin. 
Vločky, které se neodfiltrují, vyplují po 2 – 3 dnech na hladinu, odkud je 
možné je jednoduše odstranit pomocí síťkyy. Pozor! Nenechte zákal 
zajít příliš daleko! Pakliže je viditelnost < 30 cm, jsou vytvořené vločky 
odstranitelné jen za velmi vysokého výkonu filtrace.

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.

odstraňuje zákal
viaže na seba mastnoty z opaľovacích krémov
odstraňuje fosfáty a ťažké kovy

Upravte hodnotu pH na 7,0 - 7,4. Dávkujte vždy neodkladne po 
použití dezinfekčných prostriedkov! Prípravok je možné používať aj 
u kartušových filtrácií. Vločkovač odporúčame používať 
preventívne, na priebežné odfiltrovanie dezinfekciou rozpustených 
nečistôt. Dávkovanie: Každé dva týždne 100 ml prípravku na 10 m3 
bazénovej vody. Pri viditeľnom zakalení (viditeľnosť> 50 cm) je 
potrebné dávkovať 1 l prípravku na 10 m3 bazénovej vody. Pri 
väčšom zakalení (viditeľnosť <50 cm) pridáme 2 l prípravku na 10 
m3 bazénovej vody. Prípravok vždy pred dávkovaním rozrieďte v 
pomere 1:10 v záhradnej konvici, potom rozlievajte rovnomerne 
pozdĺž stien bazéna alebo vlejte na miesto so silným prúdom vody. 
V oboch prípadoch je potrebné zabezpečiť dobrú cirkuláciu vody. 
Po cca 24 hodinách by mal byť zákal úplne odfiltrovaný. Pri silnom 
zakalení odporúčame priebežne odsávať pomocou vysávača. Pri 
väčšom množstve vytvorených vločiek sa odporúča 
prepieraťčastejšie filtráciu, v odstupe od 2 - 3 hodín. Vločky, ktoré 
sa nevyfiltrujú, vyplávajú po 2 - 3 dňoch na hladinu, odkiaľ je možné 
ich jednoducho odstrániť pomocou sieťky. Pozor! Nenechajte zákal 
zájsť príliš ďaleko! Keď je viditeľnosť <30 cm, sú vytvorené vločky 
odstrániteľné len za veľmi vysokého výkonu filtrácie.

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.
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