Lassan oldódó 20
semleges pH ér tékű, 0gr-os nagytablet ta,
aktív klór tartalom 80
%

Medence ápolás

organikus

okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Pótlólagos adatok: EUH031
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét
vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P261 Kerülje a por belélegzését.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos vízzel történő öblítés javasolt. Adott
esetben a kontaktlenc-sék eltávolítása javasolt, ha könnyen megoldható, majd ismét öblítés. P301+P312
LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TO-XIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni. P405 Elzárva tárolandó. P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/
nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hul-ladékként elhelyezni.
OTH engedély száma:
BAuA Reg.-Nr.: N-23824
Triklórizocianursav 96% (96g/100g)
(EINECS -Nr. 201-782-8)
Fertötlenitöszer PA2 fest
bórsav (EINECS-Nr. 233-139-2)
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Klórtabletta 200

Felhasználási terület: Ezt a terméket kizárólag a megadott leírás alapján használja. A mészmentes, lassan oldódó
Klórtabletta 200 hosszú hatástartósságú baktériumok, vírusok és gombák ellen. Lebontja azokat az organikus anyagokat, amelyek zavarosodást és szennyeződést okoznak a fürdővízben. A 200 gr-os klórtabletta bármilyen vízkeménységnél alkalmazható. Maradványmentesen oldódik, nem rakódik le és nem tömíti el a szűrőberendezést. A 200
gr-os klórtabletta bármilyen vízkeménységnél alkalmazható. Maradványmentesen oldódik, nem rakódik le és nem
tömíti el a szűrőberendezést.
Felhasználási javaslat: A fürdővíz pH értékét pH mínusz vagy plusz használatával állítsa be 7,0-7,4 közötti ér tékre. Az klórtabletta első használata előtt organikus klórgranulátum segítségével állítsa be a víz klórtartalmát
0,3-0,6ml/l értékű szintre. Úszó vegyszeradagolóban adagoljon 30m3 vízhez 1 db 200gr-os klórtablettát. Ellenőrzés:
Hetente egyszermérje meg a klórszintet amennyiben szükséges klórgranulátummal állítsa be.A hatásos fürdővíz
kezeléshez, mindíg 1 db 200gr-os klórtablettának kell lennie az úszó vegyszeradagolóban.
Hatás: A fürdővízkezelő szer az adagolást követően fejti ki a hatását. Nincs biztonsági várakozási idő a szakszerű
felhasználás mellett. A további utasításokat megtalálja a biztonsági adatlapon. A fürdővízkezelő szert alkalmazza biztonságosan.Használat előtt olvassa el az ismertetőt.
Fontos tudnivalók:A biztonságos felhasználás és a fólia vagy medence elszíneződésének elkerülése érdekében
a 200gr-os klórtablettát helyezze a szkimmerbe vagy előzetesen oldja fel. Közvetlenül a medencébe ne szórja be.
Ne keverje össze más termékekkel, veszélyes gázok szabadulhatnak fel. Minden az adagoláshoz szükséges érték
megközelítő jellegű, melyből adódóan semmilyen jogi felelősség nem hárítható át. A kezelt vízben fürdőző nem
tartozkodhat, amíg a szabad klór szintje 1mg/L. Izocianursav-származékok használatakor-különösen a kültéri
medencék estében- a medencevíz izocianursav koncentrációját rendszeresen ellenőrizni kell, mert ennek
növekedésével a fertőtlenítőszerek hatékonysága nagymértékben csökkenhet. A maximálisan megengedhető
koncentráció 100mg/L.
Előírások megsemmisítéshez: Szermaradványt, csomagolást nem szabad a háztartási szemétbe/szemetes konténerbe tenni, hanem megsemmisítő helyen kell leadni. A tárolóedény polyetilénből készült. Az edény ürítés és
tisztítás után szemetsbe helyezhető( helyi szabályozások betartásával), pl. az üres edényt a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
Raktározási információk:Rézzel/ötvözetekkel és cinkkel nem tárolható, savakkal nem tárolható, száraz, hűvös jól
szellőző helyen tárolja,a tárolóedényt zárja le.
FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt
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