
 

 

 

Flokulant – Technický list 

tekutý přípravek pro vysrážení fosforu a pro zvýšení průzračnosti vody v jezírkách 

Princip metody: 

Nadávkováním hlinitého koagulantu do vodní plochy dojde k vysrážení fosforu do nerozpustné formy 
a jeho uzavření do sedimentu. Vzniklé vločky při sedimentaci odstraňují z vodního sloupce nečistoty 
shlukováním jemných částic do vloček, které se usadí na dně a překryjí stávající sediment. Metodou 
je možné snížit obsah fosforu a zamezit tak nežádoucímu rozvoji řas, toxických sinic a zároveň snížit 
zákal. Přípravek je možno použít v jezírkách s rybami a jinými vodními organismy.  

Aplikace: 

• Doporučená dávka (podle úrovně znečištění): 40 – 80 ml Flokulantu na 1 m3 upravované vody. 

• Aplikace se provádí u malých ploch z kropicí konve, doporučené zředění 1:5 – 1:10. U větších ploch 
je možná aplikace ze člunu pomocí konve, případně dávkovacího čerpadla (podle velikosti vodní 
plochy). V obou případech je nutné zajistit dokonalé promíchání bezprostředně po aplikaci. 

V případě již rozvinutého fytoplanktonu je po aplikaci možná flotace vyvločkovaného fytoplanktonu 
na hladině, tato vrstva se časem rozpadá a sedimentuje, rychleji při zkrápění vodou. Při dávkování 
Flokulantu kontrolujte hodnotu pH vody, ta by neměla klesnout pod 6,5. 

Upozornění: Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při 
přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při práci 
s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Přípravek skladujte 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách od 5 °C do 20 °C a nevystavujte přímému slunci. 
Nemíchejte s jinými přípravky. Smí být použito pouze pro úpravu vody v jezírkách. Výrobce neručí za 
škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Bezpečnostní opatření a likvidace odpadů: Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru 
nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako 
komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení! 

Vyrábí a dodává: PROXIM s.r.o., Palackého 578, 530 02 Pardubice, www.proximbio.eu. 
ve spolupráci s NVIRON Biosolutions Inc., Montreal, Kanada, www.nvironbiosolutions.com 

Doba trvanlivosti: 24 měsíců od data výroby  
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