PODCHLORYN WAPNIA (MINIMUM 65%) - 1000g/kg OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
(SYMBOLE H) / BEZPIECZNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA (SYMBOLE P): • H272 Może
intensyfikować pożar; utleniacz. • H302 Działa szkodliwie po połknięciu. • H314 Powoduje poważne
oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
• H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. • Uwaga! Nie stosować razem z innymi
produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). • W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne
gazy. • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
• P102 Chronić przed dziećmi. • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. • P210 Przechowywać
z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
• P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych. • P221 Zastosować
wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi … • P260
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy. • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
• P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. • P271 Stosować wyłącznie na
zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
• P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. • P301 + P330
+ P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. • P301 + P312
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem. • P303 + P361 +P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z
włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem. • P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. • P304 +
P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 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. • P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć
wody do gaszenia. • P403 + P233 Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty. • P405 Przechowywać pod
zamknięciem. • P501 Zawartość/pojemnik
przekazać do specjalistycznego punktu
przetwarzania zgodnie z obowiązującymi
przepisami. • Najlepiej zużyć do:
SPOSÓB UŻYCIA
zobacz datę na opakowaniu. • Po
wypłukaniu wodą basenową
Na początku sezonu lub w przypadku zielonej lub mętnej wody należy zastosować
3
opakowanie może być
chlorowanie szokowe, dozując 3 talbletki na 1m wody.
poddane recyklingowi.

SPOSÓB UŻYCIA

UZDATNIANIE WODY

REGULARNA DEZYNFEKCJA - CHLOR NIESTABILIZOWANY

CHLOR EKONOMICZNY
Tabletki 7g

• CHLOROWANIE CIĄGŁE W
CELU ZWALCZANIA BAKTERII,
WIRUSÓW, GRZYBÓW I GLONÓW
W BASENIE

• Dodać produkt wieczorem lub po kąpieli.
Pielęgnacja: Filtrowanie włączone :
Idealne badanie
pH między
7,0 a 7,4

Dozowanie

Częstotliwość

Gdzie

Codziennie

Skimmer lub
dozownik pływający

x1
1m

3

tabletka

Niebezpieczeństwo

•P
 rzed zastosowaniem upewnić się że dozownik pływający lub skimmer jest
czysty i nie zawiera chloru stabilizowanego (na bazie kwasu trichloroizocyjanurowego lub dichlorocyjanuranu sodu; sprawdzić na etykietach opakowań).
• W odkrytych basenach, utrzymywać poziom stężenia czynnika stabilizującego
między 25 a 50 mg/l.
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Okrągłego
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1KG

czo

na ręka

= 1 m3 = 1 dzień*

*patrz instrukcja obsługi na odwrocie
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WSZYSTKIE RODZAJE BASENÓW

Przed użyciem tego produktu, należy przeczytać wszystkie instrukcje
oraz podane poniżej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. NIE MIESZAĆ
JEDNOCZEŚNIE Z ŻADNYM INNYM ŚRODKIEM. NIGDY NIE ROZPUSZCZAĆ
PRZED UŻYCIEM.
Uwaga! Zanieczyszczenie lub niewłaściwe użycie produktu może spowodować
pożar, wybuch lub wytworzenie się toksycznych gazów. • Produkt nie powinien
nigdy znajdować się w kontakcie ani nie powinien być wymieszany z jakimkolwiek
innym produktem (w wiadrze, dozowniku, pływaku dozującym, skimmerze,
pojemniku itp). • Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą
wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35°C. • Nigdy
nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. W przypadku kontaktu z niewielkimi
ilościami wody produkt ten może reagować gwałtownie (ciepło, gazy toksyczne,
rozpryski). • Wysoko korozyjny. Może spowodować oparzenia skóry lub oczu.
Może być niebezpieczny w przypadku połknięcia. • Jeżeli zawartość aktywnego
chloru w wodzie przekracza 4mg/l, nie należy się kąpać. • Nigdy nie należy
wlewać produktu ani umieszczać dozownika pływającego na powierzchni wody
w obecności osób kąpiących się. Nigdy nie umieszczać dozownika pływającego
w skimmerze. Przed kąpielą, napełnić czyste wiadro 10 litrami wody, wyjąć
dozownik z basenu i umieścić go w wiadrze napełnionym wodą. Przechowywać
go w bezpiecznym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od osób kąpiących się.
Po zakończonej kąpieli, wlać z powrotem zawartość wiadra wraz z dozownikiem
do basenu. • Niniejszy produkt może spowodować odbarwienie powierzchni
winylowej (wkładki, itp.) jeżeli znajduje się w bezpośrednim kontakcie.

ARCH
WATER
PRODUCTS
FRANCE
Z.I. la Boitardière
F-37400 Amboise
Tel.: +33 (0)2 47 23 43 00
www.marinapool.pl

