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SK / CHLOR TABLET 
Charakteristika: Prípravok MASTERsil® Chlór-Tablet sú 200g vo vode pomaly rozpustné tablety, ktoré sú určené k priebežnej starost-
livosti o vodu v bazéne počas celej sezóny. Postupné uvoľňovanie chlóru zabraňuje tvorbe baktérií a rias. Vďaka pomalému rozpúšťaniu 
tabliet nie je nutná každodenná starostlivosť. Návod na použitie: Po prvom napustení bazénu vykonajte počiatočné ošetrenie vody 
v bazéne prípravkami MASTERsil® Chlór-Šok, stabilizujte hodnoty chlóru prípravkom MASTERsil® Chlór-Stabil a upravte hodnotu pH 
na rozmedzie 7,0–7,4 pomocou prípravku MASTERsil® pH+ alebo pH-. Potom je možné na pravidelnú údržbu prejsť na tablety MAS-
TERsil® Chlór-Tablet. Dávkovanie: pri teplote vody nepresahujúcej +25°C dávkujte 1 až 2 tablety (pri objeme vody 25 m3) každých 
5–7 dní. Pri teplote vyššej ako 25°C odporúčame zvýšiť dávku (tablety sa budú rýchlejšie rozpúšťať) na dvojnásobok. Na dosiahnutie 
hygienicky nezávadnej a priezračne čistej vody je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3–0,5 mg / l a pH v rozmedzí 
7,0–7,4 preto odporúčame tieto hodnoty kontrolovať. Po dlhšej pauze vždy tieto hodnoty skontrolujte. V prípade zvýšenia hodnoty chó-
ru na viac ako 0,5 mg / l bazén nepoužívajte a počkajte, kým sa samovoľne zníži obsah chlóru. Tablety možné dávkovať pomocou pla-
váku, alebo skimmeru pri zapnutom filtračnom zariadení. Nikdy nehádžte tablety priamo do bazéna! Zloženie: Účinné látky: kyselina 
trichlórizokyanurová 90% (900 g/kg), CAS n.87-90-1, ostatné látky: kyselina kyanurová 10% (100 g/kg), CAS n. 108-80-5. Výstražné 
upozornenia: H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. H302 Škodlivý po požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie 
očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpeč-
nostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich 
povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite 
ani nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu … Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže 
uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Prípravok sa zásadne dáva do vody, nie naopak. Nevypúšťajte vodu ošetrenú týmto prípravkom 
do prírodných vodných zdrojov a tokov, vypúšťanie do kanalizácie konzultujte s jej správcom. Obal je zakázané používať opakovane. 
Prvá pomoc: Pri nadýchaní: preniesť postihnutého na čerstvý vzduch, pri dýchacích ťažkostiach poskytnúť kyslík, keď nedýcha podať 
umelé dýchanie, vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí očí: vyplachujte otvorené oči pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a privolajte lekár-
sku pomoc. Pri styku s kožou: ihneď vyzlečte znečistený odev a obuv, pokožku opláchnite vodou a umyte mydlom a vodou minimálne 
15 minút, keď problémy pretrvávajú, vyhľadajte lekára. Po požití: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ak je postihnutý bdelý a pri vedomí, 
podať 2–4 šálky mlieka, alebo vody. Nikdy nepodávať nič postihnutému, ktorý je v bezvedomí. Ihneď privolať lekársku pomoc. V prí-
pade vyhľadania lekárskej pomoci si zo sebou vždy zoberte obal výrobku. Skladovanie: Prípravok skladujte v uzavretých pôvodných 
obaloch, v suchu a chlade, oddelene od zdroja tepla a otvoreného ohňa, oddelene od horľavých látok a materiálov, 
oddelene od kyselín, oxidačných materiálov a oddelene od potravín, nápojov a krmív. V letnom období neskladujte 
prípravok dlhšiu dobu na nevetranom mieste. Neskladujte pri teplote nad +25°C. Skladovanie pri vyšších teplotách môže 
viesť k rýchlemu rozkladu, vývinu chlórového plynu a tepla dostačujúceho k zapáleniu horľavých materiálov. Údaje pre 
dekontamináciu: V prípade rozsypania, tablety pozametajte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte 
a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Upozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnou 
manipuláciou s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom obale 
a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum výroby / expirácie: uvedený na obale výrobku. 
Schválenie / certifikácia: registračné číslo: bio/674/D/04/3/CCHLP. 
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripo-
jené informácie o prípravku.

CZ / CHLOR TABLET
Charakteristika: přípravek MASTERsil® Chlor-Tablet jsou 200g pomalurozpustné tablety určené k průběžné péči o vodu v ba-
zénu po celou sezonu. Postupné uvolňování chloru zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému rozpouštění tablet není nutná 
každodenní péče. Návod k použití: po prvním napuštění bazénu proveďte počáteční ošetření bazénové vody přípravky MA-
STERsil® Chlor START nebo ŠOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmezí 7,0–7,4 pomocí přípravků MASTERsil® pH plus nebo mínus. 
Poté je možné přejít na pravidelnou údržbu vody pomocí tablet. Dávkování: při teplotě vody nepřesahující +25°C dávkujte 1 
až 2 tablety (při objemu vody 25 m3) každých 5–7 dní. V případě vyšší teploty bazénové vody doporučujeme zvýšit dávkování 
(tablety se budou rychleji rozpouštět) dle potřeby. Pro dosažení hygienicky nezávadné a průzračně čisté vody je nutné udržovat 
obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3–0,5 mg / l a hodnotu pH v rozmezí 7,0–7,4. Průběžně tyto hodnoty kontrolujte, zejména 
po delší odstávce bazénu. V případě, že hodnota chloru je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení 
obsahu chloru. Tablety vložte do plováku nebo do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení, nikdy nevhazujte samostatné tablety 
do bazénu. Složení: kyselina trichlorisokyanurová 90% (900 g / kg), CAS n.87-90-1, kyselina kyanurová 10% (100 g/kg), CAS n. 
108-80-5. Standardní věty o nebezpečnosti: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způ-
sobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouho-
dobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými 
povrchy, jiskrami, otevřeným  ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/
par/aerosolů. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293)/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal 
v souladu se zákonem o odpadech. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
Přípravek se zásadně dává do vody, ne naopak! Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů 
a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Zákaz opakovaného použití obalu. První pomoc: Při nadýchání: 
postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch, nedýchá-li, poskytněte umělé dýchání.  Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení 
očí nebo kůže: začněte ihned vyplachovat vlažnou vodou a vyplachujte nejméně po dobu 15 min. Přivolejte lékařskou pomoc. Při 
požití: Nevyvolávejte zvracení! Postižené osobě, je-li při vědomí, dejte vypít větší množství vody nebo mléka (2–4 sklenice). Ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vyhledání lékařské pomoci vždy vezměte s sebou obal výrobku. Skladování: přípravek 
skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, odděleně od zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých 
látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu 
na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad +25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu 
chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů. Údaje pro dekontaminaci: V případě rozsypání tablety 
smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Upozornění: Dodavatel neručí 
za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při uchování v původním 
obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. Datum výroby/expirace: uvedeno na obalu výrobku. Schválení / cer-
tifikace: č. povolení REG-3371- 10.05.04/12515
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené infor-
mace o přípravku.

SPOLEHLIVĚ NIČÍ  
BAKTERIE A ŘASY
PRŮZRAČNÁ VODA  

- POŽITEK Z KOUPÁNÍ

týdenní chlorové tablety
pro celosezónní údržbu bazénové vody

CHLOR TABLET

1,2 kg
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