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Úvod: Při realizaci projektů krytých Aquaparků, bazénů, wellness bazénů  
se ne vždy dodržují požadavky na technologický dozor zastřešující práce na konstrukci haly bazénu  
a nerezových prvků uvnitř haly bazénu. 
  
Každý dodavatel si hledí svých prací, montáží, manipulací, svařování, broušení v prostorách nově 
budované haly krytého bazénu, popřípadě wellness bazénu, včetně instalace nerezových prvků při 
vlastní kompletaci bazénu, jako jsou schůdky s madly do bazénu, chrliče vody, madel na stěnách 
schodišť, zábradlí s výplní na galeriích a ochozech, vnější obložení výtahových šachet, startovacích 
můstků s nerezovými úchyty z trubky pro start plaveckého stylu na znak, potrubí vzduchotechniky  
a jeho uchycení na stěny haly, lávky spojující dva bazény nebo ostrůvek v bazénu, vestibul se 
schodištěm ke vstupu do skluzavek s nerezovým zábradlím. 
 
Stavební dozor si hledí stavební části Aquaparku, bazénu (hala a její konstrukce z válcovaných 
profilů, táhel s anglickými maticemi pro předpětí apod.). 
 
Subdodavatel nerezových prvků do Aquaparku a bazénu se stará o to, aby vše bylo kvalitně 
namontováno na stěny v Aquaparku, bazénu, schodišť, sedaček pro diváky, galerií apod. 
 
Problémy nastávají, když se kombinují v čase tyto práce, jako je svařování a hlavně broušení svárů  
a neoddělí se tyto práce na prvcích z konstrukčních ocelí a prvcích z nerezové oceli.  
Řešení – jednoduše se to zajistí zástěnou mezi těmito prostory, kde probíhá broušení.  
Školením pracovníků a stavebního dozoru investorem o pravidlech jenž je nutné při montážních 
pracích dodržovat. 

 
   Obrázek č.: 1 Svařovací mobilní zástěna 

 
Pokud se toto neprovede, pak částice broušené na konstrukční oceli, které mají dostatečně 
vysokou teplotu (kolem 900 oC) a tím, že je odstředivá síla z kotouče úhlové brusky „odhazuje“  
do okolí, kde mohou dopadnout na povrch prvků z nerez oceli a vlivem vysoké teploty se spojí  
na povrchu nerezového prvku.  
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 Pokud se pak Aquapark otevře s velikou slávou, během maximálně dvou týdnů se začnou 
projevovat účinky působení chlorované vody, lépe by se dala charakterizovat, jako tvrdá voda 
obsahující soli a tím získává jednu „zajímavou vlastnost“ – vodivost.  
Pokud na povrchu nerezového prvku zůstane po broušení částice konstrukční oceli a nikdo ji 
neodstraní, protože to do doby naplnění bazénu nikdo neodhalí, když už se to stalo, pak začne 
pracovat vlivem této nekontrolovatelné kontaminace soustava  
NEREZ – VODIVÁ VODA – KONSTRUKČNÍ OCEL.  
Vzniká galvanický článek vlivem rozdílného elektrochemického potenciálu nerezu a konstrukční 
oceli ve spojení s chlorovanou, vodivou vodou a dochází k vizuálnímu poškození vznikem 
rezavějících bodů okolo ulpělých částic a následně dochází ke korozi  
(bodové, důlkové, popřípadě štěrbinové u nevhodně zvolených materiálů ve spojích pomocí šroubu, 
matice a podložky).  
Ze zkušenosti vím, že během méně, jak 10 let dojde k proreznutí tloušťky madla 2,5 mm,  
že se vytvoří otvor v madle vlivem těchto korozních podmínek. 
Při provozování Aquaparků a krytých prostor bazénů je proto důležité nahrazovat spojovací prvky 
(šrouby, matice, podložky, anglické metice) pouze spojovacími díly s odpovídající povrchovou 
ochranou a v žádném případě nepoužívat spojovací díly bez galvanického nebo jiného povlaku. 
 
Uživatel a jeho údržbář si musí uvědomit, že jsou v prostoru „transportní média“, kterými jsou 
vzduch, voda a kondenzát, jenž pak realizují přenos částic konstrukčních ocelí na povrchy prvků 
z nerezavějících ocelí a tím dochází k tzv. náletové korozi, kdy v podmínkách Aquaparků a krytých 
bazénů dochází k „rezivění“ povrchu prvků z nerez ocelí. 
V nočních hodinách, kdy se vypne klimatizace, teplota se sníží, střecha je chladnější a dochází tak  
ke kondenzaci vzduchu na kapky vody gravitací „padají“ na nerezové prvky a přenáší sebou 
prachové částice obsahující železo. Podobným přenosem působí i voda a přelivy na okraji bazénu. 

  
 
Obrázek č.: 2 krycí rošty přelivu   Obrázek č.: 3 kontaminace sloupu zábradlí 
 
Tento stav je pak problémem, jak toto odstranit, jelikož běžnou lehkou čistící chemií používanou pro 
bytové kuchyňské a koupelnové zařízení se mnohdy nedají tyto problémy řešit.  
Používají se pak například prostředky, jako je Savo a podobně, kdy dochází k následnému usazení 
solí na povrchu nerezových povrchů. 
Pro čištění takto vzniklé „rzi“ na povrchu nerezových prvků je nutné používat speciální čističe  
a konzervační produkty.  
Zmíním se o nich v textu tohoto dokumentu.  
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Prosím podívejte se na texty o těchto vhodných produktech na mých stránkách. 
https://www.firma-jerousek.cz/naletova-rez-v-aquaparcich 
https://www.firma-jerousek.cz/plus-3000 

 https://www.firma-jerousek.cz/te-720 
 https://www.firma-jerousek.cz/fr-d 
 https://www.firma-jerousek.cz/ts-vf 
 https://www.firma-jerousek.cz/pasivace 
 https://www.firma-jerousek.cz/pasivace-povrchu  

(soubor: Jak se chovat při zpracování výrobků z nerezu ve formátu PDF 
 

Pravidla pro montáž nerezových prvků: 
1. Seznámit stavební dozor a pracovníky před instalací a montáží nerezových prvků a 

zámečníky pracující na konstrukčních profilech Aquaparku s těmito pravidly a jejich 
dodržováním 

2. Zajistit správné uložení a upevnění pro transport bez možnosti kontaktu s ocelovými 
povrchy 

3. Zabránit kontaktu s díly z konstrukčních ocelí bez ochranné vrstvy 
4. Díly uložené na dřevěném transportním obalu (paletě) oddělit od kontaktu s hřebíky 

v paletě 
5. Nerezové díly neskladovat pod ocelovou střechou s možností úkapů (kondenzát, déšť) 
6. Při manipulaci nepoužívat ocelová lana, ocelové řetězy, ocelové patky 
7. Používat textilní úvazky 
8. Lyžiny vysokozdvižných vozíků chránit proti kontaktu s nerezovými díly ochrannými plasty 
9. Při montáži chránit místo montáže od broušení ocelové konstrukce 
10. Používat vhodné brusivo při broušení ploch na montážních svárech 
11. Montážní sváry očistit mořící pastou nebo přebrousit  

(nylonovým kotoučem, Scotch-Britem) 
12. Nepoužívat spojovací materiály bez ochranné vrstvy (např. galvanický povlak niklem) 
13. Při údržbě a výměně nepoužívat spojovací díly (šrouby, matice, podložky) bez ochrany 
14. Veškeré povrchy, jež v průběhu používání budou mít narušené nátěry,  

povlaky ihned obnovit 
15. Kontakty nerezového povrchu s montážním nářadím očistit Scotch-Britovou plenou 

vhodnou pro nerez 
16. Používat, pokud možno čisté textilní rukavice 
17. Po montáži očistit povrch minimálně „jarovou vodou“  

a konzervovat povrchy (Pelox TE 720) 
 

Nerezové prvky 
Spirálové schodiště se zábradlím ke vstupu do skluzavky 

 Zábradlí v úrovni vyústění skluzavky 
 Zábradlí na schůdcích do bazénu 

Chrliče vody (pokud jsou v projektu, jako prvek rozšířené nabídky pro klienty) 
Chrliče ve tvaru hlavy hřibu 
Nerezová skluzavka a její uchycení na podlahu, zavěšení apod. 
Startovací bloky z nerezové konstrukce (nerezové držadlo pro start stylem na znak) 
Obklady z nerezové korozivzdorné oceli (např. vnější obložení stěny výtahové šachty) 
Nerezové pochozí lávky se schodnicemi a zábradlím (moderní prvky v designu venkovních bazénů) 
Skokanské můstky různých výšek (soustava žebřík – plošina – zábradlí – uchycení) 
Zábradlová madla v hledišti (schodiště mezi sedadly, madla na stěnách postranních schodišť) 
Nástupní sprchy s odtokovou vanou (očista před vstupem do bazénu) 
Povrchová úprava svárů (zvláště koutové sváry konzolí pro uchycení ostatních prvků) 
Přelivy vody z bazénu s nerezovou mřížkou a případně česly pro zachycení větších nečistot 
Zakončení hran bazénu L-profily z nerez ocelí 
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Obrazové příklady: Obrázek č. 4 – Spirálové schodiště, uchycení a podpěrná konstrukce, schodnice, zábradlí 
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Příklady od jinud… 
Obrázek č. 5 – Spirálové schodiště Aquaparku, rok 2011 
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 Obrázek č. 6 – Špatné nastavení pravidel prevence mezi „černochy a bělochy“ 

 
 

Legenda k obrázku č.: 6 
Černoch povrchy z konstrukčních ocelí (válcované profily, spojovací materiály apod.) 
Běloch  povrchy z nerez ocelí (madla, zábradlí a jejich výplně, bazénové schůdky apod.) 
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 Obrázek č. 7 – Zábradlí na galeriích 

  
 
Příklady odjinud: Obrázek č. 8 – Zábradlí na galerii v  bazénu 
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 Obrázek č. 9 – Schodišťové zábradlí v bazénu 
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Obrázek č. 10 – Madlo na stěně schodiště v  bazénu 

 
 
Obrázek č. 11 – Obklad výtahové šachty Aquaparku po 3 měsících od otevření 
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Obrázek č. 12 – Nekvalitní povrchová úprava mořící pastou svárů, malý tlak při oplachu 

 
 
 

Příklad odjinud: Obrázek č. 13 - Nekvalitní povrchová úprava mořící pastou svárů, malý tlak při oplachu 
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Obrázky od jinud: Obrázek č. 14 ÷ 18 – Nerezové konzole pro uchycení nosných prvků 

             
 
Prvky a cesta klimatizace 

 Potrubí 
 Výduchy 
 Potrubní napojení 
 Horní plochy potrubí klimatizace, kde mohou vznikat chuchvalce s prachem a kondenzátem 
 Gravitační stékání kondenzátu po potrubí klimatizace k výduchům 
 Uchycení potrubí klimatizace 
 
Obrazové příklady od jinud: 
 Obrázek č. 19 – Potrubí klimatizace, po 3 měsících od otevření veřejnosti 

 
 
Obrázek č. 20 ÷ 21 – Potrubí klimatizace 
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Obrázek č. 22 ÷ 23 – Stav působení po 10 letech s prvky bez PKO před a po moření v mořící lázni 

   
 
 

 Prvky topení (kondenzát) 
 Přívodní potrubí 
 Přírubové spoje v potrubí 
 Radiátory  
 
 Prvky filtrace a záchytu nečistot v přepadech (bazénová voda) 
 rošty za okrajem bazénu 
 Kapsy na stěnách bazénu 
 Respektování konstrukčních pravidel pro gravitační odtoky kondenzátu a chlorované vody 
 - umožnit přirozený gravitační odtok otvory v nerezových prvcích,  
 - konstrukci prvků s respektováním gravitačního spádu při odtoku vody 
 - zamezit při konstrukci vzniku kapes se stojatou vodou 
 
Obrázkové případy:  

Obrázek č. 24 – Usazování částic Fe přenosem bazénové vody, privátní vnitřní bazén 8 x 30 m 
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 Obrázek č. 25 – Kontaminace stěny rzí z ocelové podložky horolezeckého stěnového úchytu 

  
 

Obrázek č. 26 – Horolezecký stěnový úchyt, šroub s ocelovou korodující podložkou 
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Činnosti v ošetřování: 
 
Činnosti 1x za den: Každodenní běžný úklid 
 
Činnosti 1x za týden: Omytí nerezových povrchů „jarovou vodou“ na konci týdenního cyklu 
  
Činnosti 1x za měsíc: Ošetření povrchů s počínajícím výskytem rzi 

Výměna spojovacích prvků „černochů“ s narušenou PKO (Proti Korozní Ochranou),  
pokud se vyskytnou 

 
Činnosti 1x za dva měsíce: Očistit a konzervovat lokální povrchy s výskytem počínající rzi 

(Pelox speciální čistič Plus 3000 a Pelox konzervace TE 720) 

    
Pelox plus 3000 v balení po 250 gramech a 1 kg 
 

   
Pelox TE 720 v baleních po 1 kg a 2 kg 
 
- nerezových madel zábradlí 

 - samostatných nerezových madel na stěnách plošiny a bazénu 
 - nerezových výplní zábradlí 
 - nerezových trubkových žebříků – vstupů do bazénu 
 - nerezových schodnic spirálového zábradlí 
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Obrazové příklady:  
 Obrázek č. 27 – Stav před ošetřením madla na stěně schodiště 

  
 
 Obrázek č. 28 – Stav po ošetření madla na stěně schodiště 
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Obrazové příklady:  
 Obrázek č. 29 – Stav před ošetřením dílů schodišťového zábradlí 

   
 
 Obrázek č. 30 – Stav po ošetřením dílů schodišťového zábradlí v mořící lázni 
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Kontrola 1x týdně: - kontrola výskytu rzi na spojovacích prvcích z konstrukčních ocelí  
 - kontrola povrchu nerezových prvků na výskyt rzi 
 - kontrola celistvosti vrstvy nátěrů na konstrukci haly bazénu 
 
Kontrola 1x za měsíc: - kontrola klimatizace na porušení celistvosti povlaků 
 - kontrola potrubí vzduchotechniky na tvorbu chuchvalců z prachu, vlasů, vlákniny, kondenzátu 
 - kontrola veškerých povrchů nerezových prvků na výskyt rzi 
 - kontrola topných prvků a jejich spojů v potrubí (příruby, šrouby, matice, podložky, těsnění) 

 - kontrola výskytu štěrbinové koroze mezi podložkou a kotvením stojin a madel zábradlí 
 
Kontrola 1x za rok: - kontrola výskytu usazenin solí 
 - na podpůrné konstrukci spirálového schodiště 
 - nerezových schodnic 
 
Kontrola 1x za 5 let: - rozhodnutí o nutnosti demontovat schodnice spirálového zábradlí a nechat je vymořit  
  ponorem v mořící lázni u komerční servisní organizace. 
 
Kontrola 1x za 10 let: - nechat vymořit schodnice spirálového zábradlí a nechat je vymořit  
  ponorem v mořící lázni u komerční servisní organizace. 
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Postupy a produkty pro odstranění rzi na povrchu nerezových prvků 
 
Lokální výskyt rzi:  

- zjištění problému kontrolou v periodě 
- 1x za týden  

 - 1x za měsíc 
 
Produkty: - jarová voda (např. 5 kapek koncentrovaného Jaru do 10 litrů pitné vody) 
 - Pelox Plus 3000 speciální čistič (na kontaminovaná místa se vznikem rzi na povrchu) 
 - Pelox TE 720 čistící a konzervační pasta (tvoří ochranný film a vyrovnává nerovnosti) 
 
Obrázek produktů: Pelox Plus 3000 
 Balení po 250 gramech  balení á 1 kg 
Objednací číslo: 3500263    3500021 
Vydatnost z 1 kg: lze ošetřit 5 až 10 m2 znečištěné plochy. 

      
 
 Pelox TE 720 
 Balení á 1 kg    balení á 2 kg 
Objednací číslo: 3500074    3500066 
Vydatnost z 1 kg: lze konzervovat 10 až 20 m2 očištěné plochy 
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Aplikace: - hadřík 
 - štětec 
  
Obrázek štětců: štětec malý 1“ v délce dříku 250 mm  

s vyhnutím 45o na konci se štětinami z umělé hmoty 
Objednací číslo: 3500018 
 

  
 
 Štětec střední 1,5“ v délce dříku 380 mm  

s vyhnutím 45o na konci se štětinami z umělé hmoty 
Objednací číslo: 3500059 
 

  
 
 Štětec velký 2“ v délce 380 mm 

s vyhnutím 45o na konci se štětinami z umělé hmoty 
Objednací číslo: 3500053 
 

  
 
Postup: - omytí a odmaštění kontaminovaného povrchu jarovou vodou,  

  aby byl kovově čistý, rez zůstává 
 - nanesení (hadříkem, štětcem) speciálního čističe Pelox Plus 3000 na místa se rzí 
 - doba působení 30 ÷ 60 minut 
 - po době působení očistit hadříkem (stíráním například zleva doprava, brusný efekt) 
 - vysušit ošetřenou plochu 
 - nanést Pelox TE 720 konzervaci na očištěné místo 
 - nanášet postupně po malých množstvích na madlo v délce ca 20 ÷ 30 cm. 
 - po nanesení nechat působit 1 ÷ 2 minuty  
 - následně hadříkem rozleštit do jemného povrchu 
  
Fotodokumentace: příklad postupu odstranění rzi v kombinaci se štěrbinovou korozí  

mezi podložkou a nerezovým prvkem 
  
 počátek plus 3000 očištění  TE 720 

     
  

Na obrázku s označením „očištění“ je vidět, že základní materiál  
byl již narušen štěrbinovou korozí, a to se odrazilo v úbytku povrchové vrstvy  
a změně odstínu nerezu s nádechem světlejšího odstínu a změně struktury. 
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Případ s větší kontaminovanou plochou rzí 
 
Příklad kontaminace rzí na schodnicích a bočnicích nerezového schodiště a zábradlí se skleněnou výplní 
 

  
 
 Obrázek č.: 31 ÷ 34 
 
Lokální výskyt rzi: - zjištění problému kontrolou v periodě 

- 1x za rok 
 
Produkty: - očištění místa jarovou vodou 
 - očištění přípravkem Pelox FR-D 
 - konzervace přípravkem Pelox TE 720 
 
Obrázek produktů: Pelox FR-D čistič ploch pro nerez, měď a její slitiny 
 Balení á 5 kg    balení á 20 kg 
Objednací číslo: 3500140    3500063 
Vydatnost z 1 kg: lze konzervovat 8 až 12 m2 očištěné plochy 
 

     
 
Lze použít: Rouno nebo Scotch-Brite plenu,  
 kterou můžeme i namočit a nasáknout Pelox FR-D a očistit povrch. 
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Pelox TE 720 
 Balení á 1 kg    balení á 2 kg 
Objednací číslo: 3500074    3500066 
Vydatnost z 1 kg: lze konzervovat 10 až 20 m2 očištěné plochy 
 

     
 

Případ očištění montážních svarů mořící pastou na sváry. 
 
Obrázek:  

   
 
 Obrázek č.: 35 
 
Lokální výskyt rzi: - zjištění problému kontrolou v periodě 

- při případné výměně určitých dílů z nerez oceli montážním způsobem 
 
Produkty: - očištění místa jarovou vodou 

- moření svarových švů v oblasti tepelné zóny svaru  
   mořící pastou na sváry Pelox TS extra 
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Obrázek produktů: Pelox TS extra 
 Balení skladem á 2 kg 
Objednací číslo: 3500012    3500066 
Vydatnost z 1 kg: lze ošetřit 100 až 250 bm svárů v závislosti na velikosti sváru 
 

  
 
Aplikace: - štětec 
  
Obrázek štětců: štětec malý 1“ v délce dříku 250 mm  

s vyhnutím 45o na konci se štětinami z umělé hmoty 
Objednací číslo: 3500018 
 

  
 
 Štětec střední 1,5“ v délce dříku 380 mm  

s vyhnutím 45o na konci se štětinami z umělé hmoty 
Objednací číslo: 3500059 
 

  
 
 Štětec velký 2“ v délce 380 mm 

s vyhnutím 45o na konci se štětinami z umělé hmoty 
Objednací číslo: 3500053 
 

  
 
Postup: - před otevřením dostatečně protřepat mořící pastu v obalu (ca 20x) 
 - vyšroubovat modré víčko 2 kg obalu a přemístit patřičné množství pasty na víčko 

- štětcem nanést v šířce štětce mořící pastu na svarový šev s oxidy po svařování 
- doba působení mořící pasty je pro potravinářskou nerez 30 ÷ 60 minut 
- doba působení mořící pasty je pro chemickou nerez 60 ÷ 90 minut 
- kontrolu dostatečného působení provedeme přejetí prstem  
  s gumovou rukavicí kolmo na svarový šev 
- pokud se oxidy rozpustily a na povrchu zůstává čistý matně stříbrný povrch 
- provedeme dle možnosti tlakový oplach při optimální tlaku 180 barů 
- popřípadě odstraníme mořící pastu namočenou houbou  
- osušíme tlakovým vzduchem nebo suchým hadříkem 
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Odstranění usazenin solí na podpůrné konstrukci schodnic: 
  

Obrázek: 

 
 
Obrázek č.: 36 kontaminace soleni po oschnutí vody 

  
Kontrola: zjištěno při kontrole  
 1x za šest měsíců 
 
Produkty: - očištění ploch jarovou vodou 
 - nástřik ploch Pelox RP, čistícím a pasivačním přípravkem 
 - doba působení ca 30 minut 
 - tlakový oplach nebo omytí namočenou houbou 
 - vysušení povrchu 
 
Bezpečnostní opatření: chránit podlahy PE fólií, přípravek Pelox RP je na bázi kyseliny dusičné HNO3 
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Obrázek produktů: Pelox RP, čistící a pasivační přípravek 
 Balení skladem á 20 kg 

  
Objednací číslo: 3500010 
Vydatnost z 1 kg: 8 ÷ 12 m2 plochy 

 Nanesení: Ideální nanášení na plochy pomocí ruční láhve s pumpičkou pro natlakování 
 Objem nádobky 1,5 litru 
 
Obrázek produktu 

  
Objednací číslo: 3500247 
 Hmotnost ruční láhve je 0,430 kg 
Poznámka: po skončení aplikace a používání v daném pracovním dnu rozebrat  

a důkladně propláchnout, aby nezasychaly zbytky přípravku v potrubní cestě. 
Odstranění: pokud je to možné provést tlakový oplach při optimálním tlaku 180 barů. 
 
Bezpečnostní listy:  na jednotlivé chemické přípravky jsou ke stažení na mých internetových 

stránkách v jazykových mutacích CZ–A–D 
Odkaz na stránky: www.firma-jerousek.cz/produkty 
 
Upozornění: před přímým použitím je vždy potřebné daný přípravek vyzkoušet na zkušební 

ploše s ohledem na optimální čas působení, následně po ověření aplikovat! 
U nového zákazníka je důležité, aby pracovník provádějící aplikaci mořící pasty 
byl proškolen "oprávněnou osobou" dle zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 
Sb., paragraf 44b. 
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Ochranné pomůcky  pro práci s mořící pastou na sváry a s pasivačním přípravkem 
 
 Gumové rukavice, velikost 10, zelené, certifikované pro práci s chemickými 

látkami s definovanou prostupností splňující časové normy na odolnost proti 
průniku chemické látky, směsi na lidskou kůži. 

Obrázek:  

   
 Pár gumových rukavic Symboly dle certifikace  Originální balení po 12 párech 
 
Objednací číslo: 3500015 
Balení: po 12 párech, prodej po jednom páru, hmotnost páru 0,24 kg 
 
 Gumové holínky s ocelovou špičkou, velikost 40 až 46 skladem, žlutá barva 

charakteristická pro chemické provozy. 
Obrázek:  

  
 
Objednací číslo:  
Velikost: 40   3500290 hmotnost páru 2,200 kg 

41   3500288 hmotnost páru 2,227 kg 
 42   3500249 hmotnost páru 2,331 kg 
 43   3500045 hmotnost páru 2,428 kg 

44   3500046 hmotnost páru 2,525 kg 
45   3500256 hmotnost páru 2,678 kg 
46   3500262 hmotnost páru 2,716 kg 
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 Gumová zástěra, velikost 90x120 cm, zelená s tkalouny pro uchycení na krk  
a okolo pasu, chrání tělo při práci s chemickými přípravky a tlakovém oplachu. 

Obrázek:  

    
 
Objednací číslo: 3500089 

hmotnost zástěry je 0,385 kg 
 
Poznámka: při použití mořící pasty na odstranění silné rzi je nutné provést školení 

oprávněnou osobou podle zákona č.: 258/2000, paragraf 44b. Školení 
pracovníků je platné na dva roky, pak je nutné jej obnovit i s ohledem na 
fluktuaci pracovníků. 
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Oprávněná osoba: Přezkoušení před 3členou komisí krajské hygienické stanice s periodou obnovení 
po 5 letech. Může provádět školení pracovníků aplikujících mořící pastu na sváry 
(Pelox TS extra). 
 

 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Jeroušek 
 V případě dotazů mě kontaktujte (606 741 541, info@firma-jerousek.cz). 
 
V Kladně, dne  21.7.2022 


