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Přípravek aktivující funkci kyslíkových tablet
Vzhled a složení: Bezbarvý čirý kapalný roztok obsahuje Alkyl (C12-C16) benzyl 
(dimethyl) amonium – chloridy 245 mg/l. Obsahuje polyhexamethylen guanidinhyd-
rochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Účel použití: Přípravek se používá vždy v kombinaci s přípravkem pro oxidaci nečis-
tot Kyslíkové tablety, aktivuje jeho funkci a tím zvyšuje jeho účinnost. Přípravek je 
biologicky odbouratelný a neagresivní ke všem typům povrchů vířivých van, bazénů 
a zahradních jezírek.
Návod k použití: Před použitím přípravku nejprve upravte hodnotu pH na rozmezí 
6,8–7,2. Aby byl účinek přípravku správný, je třeba nejprve použít přípravek Kyslíkové 
tablety, který vodu zbaví zbytkového chlóru. Jinak by mohlo dojít k nežádoucímu 
zabarvení vody způsobené reakcí přípravku se zbytkovým chlórem. Přípravek se 
dávkuje pravidelně minimálně jednou týdně vždy cca 12–24 hodin po pravidelné 
aplikaci přípravku Kyslíkové tablety. Optimální koncentrace přípravku Spa Aktivátor 
ve vodě je 4–6 mg/l.
Dávkování: 1) Počáteční dávka: 170 ml/m3 vody ve vířivce, 2) Udržovací dávka: 
85 ml/m3 vody ve vířivce minimálně 1x týdně. Příslušnou dávku přípravku rozmíchejte 
ve vodě v čistém umělohmotném vědru a za provozu filtračního zařízení vše pomalu 
vylijte do vířivé vany.
Poznámka: 1 polévková lžíce je asi 15 ml přípravku.
Pokyny pro první pomoc: Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množ-
stvím vody několik minut. Při styku s kůží: Důkladně omýt pod tekoucí vodou. 
Při požití: Vypláchnout ústa vodou a postiženému dát vypít 1–2 sklenice vody. Při 
potížích vyhledat lékaře.
Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené špatným použitím výrobku. 
Přípravek smí být použit pouze pro úpravu vody ve vířivých vanách, bazénech a zahrad-
ních jezírkách. Přípravek Spa Aktivátor – vířivé vany nepoužívejte současně s jinými 
přípravky obsahujícími chlór.
Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu 
při teplotách 0–30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před sluncem 
a mrazem.
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Likvidace: Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou, výplach použijte jako přípra-
vek, čistý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!
Datum výroby: je uvedeno na obale.
Posouzeno VUOS, a. s., certifikační orgán CETA.
Nouzové telefonní číslo:
Toxikologické informační středisko
224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Spa Aktivátor – vírivé vane
Prípravok aktivujúci funkciu kyslíkových tabliet

Vzhľad a zloženie: Bezfarebný číry kvapalný roztok obsahuje kvartérne amóniové 
zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy 245 mg/l. Obsahuje polyhe-
xamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Účel použitia: Prípravok sa používa vždy v kombinácii s prípravkom pre oxidáciu 
nečistôt Kyslíkové tablety, aktivuje jeho funkciu a tým zvyšuje jeho účinnosť. Prípravok 
je biologicky odbúrateľný a neagresívny ku všetkým typom povrchov vírivých vaní, 
bazénov a záhradných jazierok.
Návod na použitie: Pred použitím prípravku upravte najprv hodnotu pH na roz-
medzie 6,8–7,2. Aby bol účinok prípravku správny, je potrebné najprv použiť 
prípravok Kyslíkové tablety, ktorý vodu zbaví zvyškového chlóru. Inak by mohlo 
dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu vody spôsobené reakciou prípravku so zvyško-
vým chlórom. Prípravok sa dávkuje pravidelne minimálne raz týždenne vždy cca  
12–24 hodín po pravidelnej aplikácii prípravku Kyslíkové tablety. Optimálna koncent-
rácia prípravku Spa Aktivátor vo vode je 4–6 mg/l.
Dávkovanie: 1) Počiatočná dávka: 170 ml/m3 vody vo vírivke, 2) Udržiavacia dávka: 
85 ml/m3 vody vo vírivke minimálne 1x týždenne. Príslušnú dávku prípravku rozmie-
šajte vo vode v čistej umelohmotnej nádobe a za prevádzky filtračného zariadenia 
všetko pomaly vylejte do vírivej vane.
Poznámka: 1 polievková lyžica je asi 15 ml prípravku .
Pokyny pre prvú pomoc: Pri zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte veľkým množ-
stvom vody niekoľko minút. Pri styku s pokožkou: Dôkladne umyť pod tečúcou 
vodou. Pri požití: Vypláchnuť ústa vodou a postihnutému dať vypiť 1–2 poháre vody. 
Pri ťažkostiach vyhľadať lekára.
Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 
Prípravok smie byť použitý len na úpravu vody vo vírivých vaniach, bazénoch 
a záhradných jazierkach. Prípravok Spa Aktivátor – vírivé vane nepoužívajte súčasne 
s inými prípravkami obsahujúcimi chlór .
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale, na suchom 
a tmavom mieste pri teplotách 0–30 °C, oddelene od potravín, nápojov a krmív. 
Chráňte pred slnkom a mrazom.
Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích 
podmienok .
Likvidácia: Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou, výplach použite ako prípravok, 
čistý obal odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu!
Dátum výroby: je uvedené na obale.
Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA .
Núdzové telefónne číslo:
Národné toxikologické informačné centrum
+ 421 2 5465 2307, +421 2 5477 4166
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