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Historia

1 marca 1991

Powstanie firmy
produkty z zakresu chemii gospodarczej

1995
1999

Ruszyła produkcja
preparat�w dla cukrowni

2004

Certyfikat ISO 9001

2006

Uruchomienie lab. mikrobiologicznego
(dofinansowanie UE)

2006

Premiera marki Dr Lucy
na światowej wystawie psów w Poznaniu

2007

Rozw�j działu FARM
Wprowadzenie do oferty dippingów

2011

Sprzedaż mieszanek paszowych

2012

Przekształcenie ACRYLMED
z działalności gospodarczej w Sp�łkę z o.o.

2015

Śmierć założycielki naszej firmy

2018

INTERZOO
Międzynarodowe Targi w Norymberdze
Powstanie linii Dr Lucy CASUAL
do domowego użytku

2018

Rozw�j produkt�w konsumenckich

2021

Powstanie linii klej�w Bestkol
Kleje do drewna i papieru

1999

Przeprowadzka zakładu produkcyjnego
z Chaław do Konarzyc
Od 2000 roku w Konarzycach

2005

Nagroda „Wielkopolska Jakość”

2006

Rozwój produktów myjąco-dezynfekcyjnych,
liczne rejestracje biobójcze

2007

Nagroda „Wielkopolska Jakość”

2010

Promocja marki dr Lucy w Brazylii

2011

Powstanie linii Ex-Bacteria

2014

nagroda „Firma dobrze widziana”
patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

2016

Prezesem sp�łki zostaje
p. Katarzyna Własińska

2018

początek prac nad projektem kosmetycznym
Dr Lucy ECO

2020

Rozw�j linii dezynfekcyjnej Ex-Bacteria

Projekt badawczy – nowe rozwiązania
w dezynfekcji kurnik�w

Osiągnięcia Pani Doktor:

W 2013 roku otrzymała tytuł
Lidera TQM (Total Quality Managment)
w XV edycji konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości
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Historia firmy

WIEDZA I BOGATE
DOŚWIADCZENIE
dr Ludwiki Własińskiej

od samego początku były podstawą
wypracowania własnego modelu pracy
oraz funkcjonowania organizacji jako profesjonalnej
jednostki badawczo-wdrożeniowej.
1979 – Obrona doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim,
„Badania nad przyczynami anomalii w polimeryzacji suspensyjnej metakrylanu metylowego”.
1979-1989 – Prace naukowe nad polimerami akrylowymi
w medycynie.
1980-1989 – Pełnomocnik Polski ds. Tworzyw
Polistyrenowych, powołana przez Ministra Przemysłu
Chemicznego.
1986 – Stypendium Komisji Energii Atomowej UNESCO
w Mediolanie, za swoją pracę z dziedziny tworzyw
metakrylowych. Członek Rady Naukowej OBRKiT
w Oświęcimiu.
1987 – „Złota Odznaka za Zasługi dla przemysłu
chemicznego” nadana przez Ministra Przemysłu
Chemicznego.
1988 – Dyplom Ministerstwa Przemysłu Chemicznego
i Lekkiego za „Najlepsze opracowanie naukowo-badawcze
i rozwojowe z zakresu przemysłu chemicznego”. Nagroda
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Główną ideą firmy jest tworzenie produktów na podstawie
własnych badań. Stworzenie szerokiego asortymentu
według własnego know-how było możliwe dzięki dwóm
laboratoriom: mikrobiologicznemu i analitycznemu oraz
kompetentnej załodze badawczej. Cały cykl produkcyjny
podlega wewnętrznemu systemowi kontroli jakości
począwszy od pozyskiwanych i certyfikowanych
komponentów po ostateczną kontrolę każdego
stworzonego produktu.
Firma może poszczycić się również
pozyskaniem dofinansowań dla linii
produktów typu Farm oraz marki Dr Lucy,
za którą otrzymała Medal Europejski.
Działalność firmy obejmuje również
działanie związane z powołaną do życia
w 2007 roku fundacją na rzecz zwierząt,
która prężnie działa do dnia dzisiajszego.

O nas
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Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody

Nasze produkty w linii AQUA LINE to kompletny system potrzebny
do skutecznego dbania o jakość wody w Twoim basenie.
Krok 1: regulacja pH

Niezbędna dla skutecznego przeprowadzenia całego procesu uzdatniania wody.
Odpowiedni zakres to 7,0 – 7,4 pH. Poza zakresem: podrażnienie oczu i skóry, osłabienie
skuteczności działania pozostałych środków, możliwość odkładania się osadów, korozja
elementów metalowych, niszczenie płytek ceramicznych, tworzyw sztucznych. Poziom
pH należy sprawdzać przy pomocy testów paskowych, kropelkowych lub tabletkowych
raz w tygodniu (przy upalnej pogodzie częściej) lub każdorazowo w sytuacji problemów
z wodą basenową. Do obniżenia pH wody użyj preparatu Calcid Minus. Do podniesienia
pH wody użyj preparatu Alkasol Plus.

Krok 2: dezynfekcja

Dezynfekcja chlorowa w granulacie lub w tabletkach zabezpiecza wodę przed
rozwojem chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów. Dozowanie należy
przeprowadzić w okresie, gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Odpowiednią
ilość tabletek/granulatu należy umieścić w pływaku lub skimerze i włączyć pompę
cyrkulacyjną. Poziom aktywnego chloru w wodzie powinien wynosić 0,3‑0,5 mg/l.
Do dezynfekcji szokowej podczas napełniania basenu wodą lub po dłuższym
nieużywaniu basenu użyj preparatu Extra Chlor. Do bieżącej pielęgnacji wody możesz
wybrać szybko rozpuszczający się granulat Extra Chlor lub wolno rozpuszczające się
tabletki do dezynfekcji Triochlor lub do dezynfekcji i koagulacji Multichlor. Dezynfekcja
tlenowa to skuteczna alternatywa dla dezynfekcji chlorowej, szczególnie dla osób źle
reagujących na związki chloru. W zależności od preferowanego sposobu stosowania
wybierz granulat Dezacid VR WHITE do samodzielnego przygotowania roztworu lub
tabletki Dezacid VR OXY tablets bezpośrednio dozowane do basenu. Dezynfekcję
tlenową należy stosować w połączeniu z produktem Aqua Biocyd G-1/R lub G-1.

Krok 3: zwalczanie glon�w

Glony pojawiają się w miejscach płytkich, silnie nasłonecznionych – tam, gdzie środki
dezynfekcyjne (chlor, tlen) uległy dezaktywacji pod wpływem światła lub temperatury.
Rozwijające się glony powodują zmętnienie wody, tworzą ciemne, śliskie naloty, które
są nieestetyczne i stanowią źródło innych zakażeń. Do zwalczania glonów w małym
basenie użyj preparatu Aqua Biocyd G-1/R. W większych basenach zastosuj bardziej
stężony Aqua Biocyd G-1.

Krok 4: koagulacja

Koagulacja to proces usunięcia z wody nierozpuszczonych substancji, drobnych
zanieczyszczeń powodujących zmętnienie i nieprzyjemny wygląd wody. Filtry
zatrzymują tylko duże cząstki, stąd konieczność zbicia razem niewidocznych dla
oka zanieczyszczeń. Wykorzystaj w tym celu preparat Alkasol Flok.

Krok 5: dodatkowa pielęgnacja

Klarowność i zabarwienie wody basenowej są często uzależnione od ilości związków
żelaza znajdujących się w niej. Aby je związać i uzyskać efekt pięknej, przejrzystej wody,
skorzystaj z preparatu Lazur C. W trakcie użytkowania, a szczególnie po zakończeniu
sezonu basenowego pojawia się konieczność usuwania tłustych osadów z linii wodnej
oraz niecki i plaży basenowej i innych powierzchni, np. wanien z hydromasażem,
jacuzzi. W tym celu użyj preparatu Alkasol Rand. Większość producentów basenów
przydomowych zaleca pozostawianie wody w basenie na okres zimowy. Należy jednak
odpowiednio zadbać o jakość wody pozostawionej w basenie, by zapobiec zniszczeniu
czy odbarwieniu niecki, uniknąć intensywnego czyszczenia ścian niecki basenowej
w okresie wiosennym, zapobiegać osadzaniu się osadów kamienia wodnego. By twój
basen przetrwał zimę w dobrej formie, wykorzystaj Calcid Winter.

!

Postępuj zgodnie z powyższymi krokami
oraz z zasadami bezpieczeństwa

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody
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AQUA LINE

DEZACID VR WHITE granulat
Tlenowa dezynfekcja wody

• skutecznie dezynfekuje
• nie zawiera chloru
• nie podrażnia skóry i nie uszkadza powierzchni basenu
Przeznaczenie: Preparat o działaniu bakterio- i grzybobójczym bez zawartości drażniącego chloru.
Sposób użycia: Przygotować roztwór i wlać do basenu
w odstępie kilku godzin od innych produktów do uzdatniania wody. Aby zachować skuteczność produktu, nie
mieszać w jednym czasie z innymi produktami.
Wydajność / ilość produktu na jedn.: 100 g na m3 /
tydzień.
Postać: granulat
Czas skuteczności: do 7 dni
Okres trwałości: 2 lata
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 2934/05,
kat. I, gr. 2, 3, 4, 5.
Opakowanie
0,1 kg
0,4 kg
1 kg
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ilość w opakowaniu
20 szt.
12 szt.
6 szt.

ilość na palecie
1200 szt.
960 szt.
576 szt.

EAN-13
5905857025303
5905857025310
5905857025327

AQUA LINE

ALKASOL® PLUS granulat

CALCID® MINUS 15% płyn

• wygodny w użyciu
• pomaga utrzymać optymalne pH wody
• pomaga uniknąć podrażnień spowodowanych
przez niewłaściwy odczyn wody

• wygodny w użyciu
• pomaga utrzymać optymalne pH wody
• pomaga uniknąć podrażnień spowodowanych
przez niewłaściwy odczyn wody

Przeznaczenie: Podwyższa pH wody basenowej.

Przeznaczenie: Obniża pH wody basenowej.

Sposób użycia: Rozpuścić właściwą ilość preparatu
w 10 l wody i wlać do basenu. Do użycia w basenie bez
kąpiących się osób.

Sposób użycia: Za pomocą stacji dozującej lub bezpośrednio do basenu. Do użycia w basenie bez kąpiących
się osób.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 7 g na 1 m3
wody, aby podwyższyć pH o 0,1.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 40 ml na 1 m3
wody, aby obniżyć pH o 0,1.

Postać: granulat

Postać: płyn

Czas skuteczności: zgodnie z pomiarem pH

Czas skuteczności: zgodnie z pomiarem pH

Okres trwałości: 2 lata

Okres trwałości: 2 lata

Utrzymanie właściwego pH wody basenowej

Opakowanie
1 kg

ilość w opakowaniu
6 szt.

ilość na palecie
576 szt.

EAN-13
5905857042225

Utrzymanie właściwego pH wody basenowej

Opakowanie
0,5 l
1l
2l

ilość w opakowaniu
8 szt.
6 szt.
4 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.
260 szt.

EAN-13
5905857042164
5905857042157
5905857042171

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody
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AQUA LINE

CALCID® MINUS proszek

EXTRA CHLOR

• wydajny
• pomaga utrzymać optymalne pH wody
• pomaga uniknąć podrażnień spowodowanych
przez niewłaściwy odczyn wody

• wysoka zawartość aktywnego chloru
• duża wydajność
• szokowa dezynfekcja

Utrzymanie właściwego pH wody basenowej

Przeznaczenie: Obniża pH wody basenowej.
Sposób użycia: Za pomocą stacji dozującej lub bezpośrednio do basenu. Do użycia w basenie bez kąpiących
się osób.

Szokowe zwalczanie bakterii, grzybów
i glonów w wodzie basenowej

Przeznaczenie: Preparat o wysokiej zawartości aktywnego
chloru przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wody basenowej.
Sposób użycia: Rozpuścić w wodzie i wlać do basenu,
w którym nie ma kąpiących się osób.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 15 g na 1 m3
aby obniżyć pH o 0,2.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: Szokowo: 4-6
g / m3 wody, regularnie: 2-3 g / m3. Opakowanie 1 kg wystarcza na 100 dni regularnej dezynfekcji basenu 10 m3.

Postać: proszek

Postać: granulat

Czas skuteczności: zgodnie z pomiarem pH

Czas skuteczności: do 7 dni

Okres trwałości: 2 lata

Okres trwałości: 2 lata
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 0666/04
kat. I, gr. 2, 3, 4.

Opakowanie
0,5 kg
1 kg
3 kg
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ilość w opakowaniu
8 szt.
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.
100 szt.

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody

EAN-13
5905857041426
5905857041433
5905857041440

Opakowanie
0,4 kg
1 kg
3 kg

ilość w opakowaniu
12 szt.
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.
100 szt.

EAN-13
5905857041921
5905857041914
5905857041938

AQUA LINE

MULTICHLOR 20 g

MULTICHLOR 200 g
blue tablet

Wielofunkcyjne chlorowe uzdatnianie
wody basenowej

Wielofunkcyjne chlorowe uzdatnianie
wody basenowej

• potrójne działanie: dezynfekuje, klaruje, zwalcza glony
• długotrwałe działanie
• wydajny

• potrójne działanie: dezynfekuje, klaruje, zwalcza glony
• długotrwałe działanie
• atrakcyjne, niebieskie tabletki

Przeznaczenie: Wielofunkcyjne tabletki wolno
uwalniające chlor, przeznaczone do zwalczania bakterii,
grzybów, glonów w wodzie basenowej.

Przeznaczenie: Wielofunkcyjne tabletki wolno
uwalniające chlor, przeznaczone do zwalczania bakterii,
grzybów, glonów w wodzie basenowej.

Sposób użycia: Tabletki umieszcza się w skimerze lub
pływaku. Nie należy wrzucać bezpośrednio do basenu.

Sposób użycia: Tabletki umieszcza się w skimerze lub
pływaku. Nie należy wrzucać bezpośrednio do basenu.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 10 tabletek na
10 m3 wody.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 1 tabletka na
10 m3 wody.

Postać: tabletki 20 g

Postać: tabletki 200 g

Czas skuteczności: do 7 dni

Czas skuteczności: do 7 dni

Okres trwałości: 3 lata

Okres trwałości: 3 lata

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4213/10,
kat. I, gr. 2.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4213/10,
kat. I, gr. 2.

Opakowanie
0,4 kg
1 kg
3 kg

ilość w opakowaniu
12 szt.
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.
100 szt.

EAN-13
5905857041259
5905857041242
5905857040962

Opakowanie
1 kg

ilość w opakowaniu
6 szt.

ilość na palecie
576 szt.

EAN-13
5905857040979

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody
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AQUA LINE

MULTICHLOR 200 g

TRIOCHLOR 20 g

• potrójne działanie: dezynfekuje, klaruje, zwalcza glony
• długotrwałe działanie
• wydajny

• długotrwałe uwalnianie
• skutecznie zwalcza chorobotwórcze bakterie
• wydajny

Przeznaczenie: Wielofunkcyjne tabletki wolno
uwalniające chlor, przeznaczone do zwalczania bakterii,
grzybów, glonów w wodzie basenowej

Przeznaczenie: Tabletki o przedłużonym działaniu
przeznaczone do zwalczania bakterii i grzybów
w wodzie basenowej.

Sposób użycia: Tabletki umieszcza się w skimerze lub
pływaku. Nie należy wrzucać bezpośrednio do basenu.

Sposób użycia: Tabletki umieszcza się w skimerze lub
pływaku. Nie należy wrzucać bezpośrednio do basenu.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 1 tabletka na
10 m3 wody.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 10 tabletek na
10 m3 wody.

Postać: tabletki 200 g

Postać: tabletki 20 g

Czas skuteczności: do 7 dni

Czas skuteczności: do 7 dni

Okres trwałości: 3 lata

Okres trwałości: 2 lata

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4213/10,
kat. I, gr. 2.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3584/08,
kat. I, gr. 2.

Wielofunkcyjne chlorowe uzdatnianie
wody basenowej

Opakowanie
1 kg
3 kg

10

ilość w opakowaniu
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
576 szt.
100 szt.

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody

Długotrwała dezynfekcja chlorowa wody basenowej

EAN-13
5905857041228
5905857041235

Opakowanie
0,4 kg
1 kg
3 kg

ilość w opakowaniu
12 szt.
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.
100 szt.

EAN-13
5905857041365
5905857041358
5905857041372

AQUA LINE

TRIOCHLOR 200 g

DEZACID VR OXY tablets

• długotrwałe uwalnianie
• skutecznie zwalcza chorobotwórcze bakterie
• wydajny

• skutecznie dezynfekuje
• nie zawiera chloru
• nie podrażnia skóry i nie uszkadza powierzchni basenu

Przeznaczenie: Tabletki o przedłużonym działaniu
przeznaczone do zwalczania bakterii i grzybów
w wodzie basenowej.

Przeznaczenie: Preparat o działaniu bakterio- i grzybobójczym bez zawartości drażniącego chloru.

Długotrwała dezynfekcja chlorowa wody basenowej

Sposób użycia: Tabletki umieszcza się w skimerze lub
pływaku. Nie należy wrzucać bezpośrednio do basenu.

Tlenowa dezynfekcja wody

Sposób użycia: Tabletki należy umieścić w pływaku lub
skimerze w czasie, gdy w basenie nie ma kąpiących się
osób. Stosować w połączeniu z preparatem Aqua Biocyd.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 1 tabletka na
10 m3 wody.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 3 tabletki na 1 m3.

Postać: tabletki 200 g

Czas skuteczności: do 7 dni

Czas skuteczności: do 7 dni

Okres trwałości: 2 lata

Okres trwałości: 2 lata
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3584/08,
kat. I, gr. 2.

Opakowanie
1 kg
3 kg

ilość w opakowaniu
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
576 szt.
100 szt.

Postać: tabletki 20 g

EAN-13
5905857041310
5905857041334

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 8001/20.

Opakowanie
0,4 kg
1 kg

ilość w opakowaniu
12 szt.
6 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.

EAN-13
5905857043031
5905857043048

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody
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AQUA LINE

AQUA BIOCYD G-1

AQUA BIOCYD G-1/R

• usuwa zielone osady przywracając wodzie klarowność
• wspomaga dezynfekcję chlorową i tlenową
w walce z bakteriami
• koncentrat

• skutecznie zwalcza glony poprawiając klarowność wody
• wspomaga dezynfekcję chlorową i tlenową
w walce z bakteriami
• doskonały do małych basenów ogrodowych

Przeznaczenie: Preparat o działaniu glonobójczym,
przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej.

Przeznaczenie: Preparat o działaniu glonobójczym,
przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej.

Sposób użycia: Wlewać bezpośrednio do basenu lub
poprzez stacje dozujące.

Sposób użycia: Wlewać bezpośrednio do basenu lub
poprzez stacje dozujące.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 20 g na m3.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 80 g na m3.

Postać: płyn

Postać: płyn

Czas skuteczności: do 7 dni

Czas skuteczności: do 7 dni

Okres trwałości: 2 lata

Okres trwałości: 2 lata

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 0670/04,
kat. I, gr. 2.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 2054/05,
kat. I, gr. 2, kat. II gr. 11

Zwalczanie glonów

Opakowanie
0,5 l
1l
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ilość w opakowaniu
8 szt.
6 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.
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Zwalczanie glonów

EAN-13
5905857042522
5905857042515

Opakowanie
1l
2l

ilość w opakowaniu
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
576 szt.
260 szt.

EAN-13
5905857041624
5905857041631

AQUA LINE

ALKASOL® FLOK

LAZUR C

• zbiera zanieczyszczenia w kłębki, które łatwo
usunąć zbierakiem
• przywraca wodzie klarowność i estetyczny wygląd
• wydajny

• witamina C w płynie
• przywraca piękny błękit
• łatwe użycie

Usuwanie mętnych osadów

Przywracanie wodzie pięknego koloru

Przeznaczenie: Preparat przeznaczony do koagulacji
zanieczyszczeń w wodzie basenowej.

Przeznaczenie: Preparat wiąże związki żelaza w wodzie
basenowej przywracając jej piękny lazurowy kolor.

Sposób użycia: Przygotować roztwór i wlać do basenu
bezpośrednio lub przy pomocy stacji dozującej.

Sposób użycia: Odmierzoną dawkę wlać bezpośrednio
do basenu przy włączonym aparacie filtracyjnym
i odczekać przez jeden cykl filtracji..

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 1-3 ml na 1 m3.

Wydajność / ilość produktu na jedn.: 50 ml na 1 m3.

Postać: płyn

Postać: płyn

Czas skuteczności: do 7 dni

Czas skuteczności: do 7 dni

Okres trwałości: 2 lata

Okres trwałości: 18 miesięcy

Opakowanie
1l
2l

ilość w opakowaniu
6 szt.
1 szt.

ilość na palecie
576 szt.
260 szt.

EAN-13
5905857042423
5905857042447

Opakowanie
0,5 l
1l

ilość w opakowaniu
8 szt.
6 szt.

ilość na palecie
960 szt.
576 szt.

EAN-13
5905857043208
5905857043215

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody
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AQUA LINE

CALCID® WINTER

ALKASOL® RAND

• zapobiega zniszczeniu niecki basenowej w czasie zimy
• zapobiega osadzaniu się kamienia
• ułatwia czyszczenie basenu przed sezonem kąpielowym

• usuwa tłuste osady z linii wody i plaży basenowej
• zawiera inhibitory hamujące korozję metalowych
elementów
• delikatny dla folii basenowej, płytek ceramicznych
i innych tworzyw

Zabezpieczenie wody w basenie w okresie zimowym

Przeznaczenie: Preparat pozwala zadbać o jakość
wody pozostawionej na zimę w basenie, zapobiec
trwałym zabrudzeniom, zniszczeniu czy odbarwieniu
niecki w okresie zimowym.
Sposób użycia: Spuścić wodę do poziomu zapobiegającego przepełnieniu basenu w przypadku opadów,
spuścić wodę z instalacji filtrującej i grzewczej. Sprawdzić
poziom pH, zastosować dezynfekcję szokową, a następnie
wlać do basenu odpowiednią ilość Calcidu Winter.
Wydajność / ilość produktu na jedn.: 30-80 ml / 1 m3
w zależności od twardości wody
Postać: płyn

Mycie niecki i powierzchni przybasenowych

Przeznaczenie: Alkaliczny preparat myjący do usuwania tłustych osadów na linii wodnej oraz do mycia plaży
basenowej, lin torowych i innych powierzchni.
Sposób użycia: Przygotować roztwór 1:10-1:20, spryskać
myte powierzchnie i zetrzeć za pomocą pada lub szczotki. Nadaje się do stosowania w myjkach ciśnieniowych.
Wydajność / ilość produktu na jedn.: 2-5 ml koncentratu na 1 m3.
Postać: koncentrat
Okres trwałości: 2 lata

Czas skuteczności: sezon zimowy
Okres trwałości: 2 lata

Opakowanie
1l
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ilość w opakowaniu
6 szt.

ilość na palecie
576 szt.

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody

EAN-13
5905857043116

Opakowanie
1L

ilość w opakowaniu
6 szt.

ilość na palecie
576 szt.

EAN-13
5905857040818

AQUA LINE
użycia środk�w

do higienizacji wody

klarowanie wody
i koagulacja zanieczyszczeń

✔

✔

dezynfekcja i zwalczanie
glonów, bakterii, grzybów

✔

✔

zimowa ochrona
mycie powierzchni

✔

✔

✔

ALKASOL® RAND

✔

CALCID® WINTER

✔

LAZUR C

tlenowa dezynfekcja wody

ALKASOL® FLOK

✔

AQUA BIOCYD G-1/R

✔

AQUA BIOCYD G-1

✔

DEZACID VR OXY tablets

✔

DEZACID VR WHITE granulat

TRIOCHLOR

✔

MULTICHLOR blue tablets

✔

MULTICHLOR

CALCID® MINUS proszek

✔

EXTRA CHLOR

chlorowa dezynfekcja wody

CALCID® MINUS 15 % płyn

regulacja pH

ALKASOL® PLUS granulat

Na każdym etapie procesu higienizacji wody wybór odpowiedniego środka
stanowi niezwykle ważny element, który wpływa na jakość całego procesu.
Nasz przewodnik ułatwi wybranie właściwego rozwiązania, aby odpowiednio
dbać o wodę w Twoim basenie.

✔
✔
✔

Agua Line / Kompletny system dla utrzymania czystości wody
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ETYKIETA
PRZEJRZYSTA I CZYTELNA
Pierwsza pomoc –
instrukcja, co zrobić,
gdy produkt zostanie
użyty niezgodnie
z zaleceniami

Przeznaczenie i sposób użycia
znajdziesz tu najważniejsze informacje
dotyczące użycia produktu, tak by był
skuteczny i bezpieczny

Kolor oraz nazwa
linii produktowej

Nr pozwolenia
Ministerstwa
Zdrowia
na obrót
produktami
biobójczymi

Pole bezpieczeństwa
piktogramy oraz
informacje, które
w czytelny sposób
powiedzą Ci,
w jakich sytuacjach
produkt może być
niebezpieczny
Piktogramy
opisujące cechy
produktu
Kod UFI – w razie zatrucia ten
kod pozwoli ośrodkom zatruć
szybko zidentyfikować skład
produktu i dobrać właściwą
formę pomocy

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 541
www.acrylmed.com.pl

Nazwa produktu,
z dedykowanym kolorem,
aby ułatwić znalezienie
właściwego produktu

