ZAPOBIEGANIE/ZWALCZANIE

GLON STOP SZOK

U Z DATNIANIE WODY

SPOSÓB UŻYCIA

Zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16alkilodimetylowe, chlorki (> 150 g/l) i miedź (> 30g/l)

Przed użyciem tego produktu, należy przeczytać wszystkie OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA (SYMBOLE H) / BEZPIECZNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA
instrukcje oraz podane poniżej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. (SYMBOLE P): • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. • H302 Działa
NIE MIESZAĆ Z ŻADNYM INNYM ŚRODKIEM. NIGDY NIE ROZPUSZCZAĆ szkodliwie po połknięciu. • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. • H400 Działa
bardzo toksycznie na organizmy wodne. • P102 Chronić przed dziećmi. • P260 Nie wdychać
PRZED UŻYCIEM.
pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy. • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Uwaga! • Zanieczyszczenie lub niewłaściwe użycie produktu może • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. • P273 Unikać
spowodować pożar, wybuch lub wytworzenie się toksycznych gazów. uwolnienia do środowiska. • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/
• Produkt nie powinien nigdy znajdować się w kontakcie ani nie powinien ochronę oczu/ochronę twarzy. • P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
usta. NIE wywoływać wymiotów. • 312 W przypadku złego samopoczucia
być wymieszany z jakimkolwiek innym produktem (w wiadrze, dozow- wypłukać
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. • P303 + P361 + P353 W
niku, pływaku dozującym, skimmerze, pojemniku itp), • Produkt należy PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. • P363
temperatura dzienna nie przekracza 35°C • Nigdy nie należy wlewać Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. • P304 + P340 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
produktu na powierzchnię wody w obecności kąpiących się osób.
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji

SPOSÓB UŻYCIA

Filtrowanie włączone :

• W miarę możliwości, wyczyścić szczotką miejsca, w których rozwinęły
się glony.
Idealne badanie
pH między
7,0 a 7,4
Cl 2mg/l

Dozowanie

Gdzie

10 m3
100 ml
Najlepiej wieczorem po
zakończonej kąpieli

Rozlać produkt
do basenu przed
dyszami tłoczącymi

• Pozostawić stale włączone filtrowanie aż do uzyskania pożądanego wyniku.
• Nie używać wraz z tym produktem innych produktów na bazie miedzi.
• Nie wykonywać chlorowania szokowego ani innego zabiegu szokowego
aktywnym tlenem 48 godzin przed i po zastosowaniu niniejszego produktu.
• Z wyjątkiem całkowitego opróżnienia basenu, nie należy stosować tego
produktu częściej niż raz na kwartał.

umożliwiającej swobodne oddychanie. • P310 Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P391 Zebrać wyciek.
• P405 Przechowywać pod zamknięciem.
• P501 Zawartość/
pojemnik przekazać do specjalistycznego
punktu przetwarzania
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Najlepiej zużyć
do: zobacz datę na opakowaniu •
Po wypłukaniu
wodą basenową opakowanie
m o ż e
być poddane recyklingowi

Numer
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OBLICZANIE OBJĘTOŚCI BASENU

Owalnego

Okrągłego

O dowolnym kształcie

www.marinapool.pl
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marina is a registered trade
mark of Arch Chemicals, distributed by MIRA-LUX.
Wyprodukowano dla: MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD.,
Niebezpiecul. Piaskowa 4 lok. 1, 01-067 Warszawa • POLAND
zeństwo
Tel.: +48 -22 622 8019 • Fax.:+48-22 622 8017
Infolinia: 801 00 30 50 • e-mail: miralux@miralux.pl • http://www.miralux.pl
TELEFONY ALARMOWE OŚRODKA ZATRUĆ 24 H: +48-22 619 08 97 • +48-22 619 66 54
ARCH WATER PRODUCTS FRANCE • Z.I. la Boistardière • F-37400 Amboise
Tél.: +33 (0)2 47 23 43 00 • www.marinapool.pl
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