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v 1 kroku

Bazénová chemie 
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odtrhněte etiketu

otočte spodní část  plováku 

vložte do bazénu

nechte pracovat za vás

vyrábí a dodává: STaCHEMa CZ s. r. o.
Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, CZ

Divize Chemické přípravky
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LaguNa TripLEx TabLETy pLovÁk 
Zajišťuje průběžné uvolňování chloru do bazénové vody bez  
dotyku lidské ruky a nutnosti každý týden doplňovat tablety 
nebo sypký chlor. Pro správnou funkci je třeba upravovat pH  
a průběžně měřit hladinu chloru. V případě malého obsahu 
chloru je třeba zvětšit průtokový otvor na plováku a naopak.

• odtrhněte etiketu a uschovejte ji.
• odstraňte samolepky pojistek pro odvzdušnění plováku.
•  nastavte spodní prstenec plováku podle velikosti bazénu 

(malý bazén jeden otvor, větší bazén více otvorů pro průtok)
•  Ponořte plovák a nechte účinkovat v bazénu po dobu  

až dvou měsíců.
•  Pokud je obsah plováku vyčerpán, dávkovač se nakloní  

na bok (nutná výměna plováku).
•   Po vyjmutí dávkovače odstraňte spodní část a zbytek  

tablety umístěte do skimmeru.

NÁvod Na použiTí

upoZorNěNí
Používejte dezinfekční a algicidní přípravky bazénové chemie bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

použiTí

Kompletní informace k výrobkům Laguna  
najdete na stránkách w w w . m o j e - l a g u n a . c z

apLikaCE dÁvkovÁNí a vidEoNÁvody

pLovÁk 1400 g (pro velké bazény 20–68 m3)

Laguna Triplex tablety PLOVÁK  
slouží jako dezinfekční přípravek pro 
celosezónní průběžnou údržbu vody  
ve všech typech bazénů. 

Současně umožňuje vyvločkování nečistot,  
likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Po odtržení etikety a nastavení dávkovacího  
otvoru, dle velikosti bazénu, potopte kompletní 
plovák a nechte rozpouštět po dobu 3–5 týdnů. 
Tento revoluční dávkovač umožňuje  
průběžnou a snadnou dezinfekci vody  
bez dotyku lidské ruky až po dobu 5 týdnů.

vELký pLovÁk 1400 g

pLovÁk 720 g (pro bazény 0–20 m3)

Laguna Triplex tablety PLOVÁK 
slouží jako dezinfekční přípravek pro 
celosezónní průběžnou údržbu vody 
ve všech typech bazénů. 

Současně umožňuje vyvločkování nečistot,  
likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu. 
Po odtržení etikety a nastavení dávkovacího otvoru, 
dle velikosti bazénu, potopte kompletní plovák  
a nechte rozpouštět po dobu 3–5 týdnů. 
Tento revoluční dávkovač umožňuje průběžnou 
a snadnou dezinfekci vody bez dotyku lidské ruky  
až po dobu 5 týdnů.

MaLý pLovÁk 720 g


