SPOSÓB UŻYCIA

WSZYSTKIE RODZAJE BASENÓW

UZDATNIANIE WODY

DEZYNFEKCJA SZOKOWA

CHLOR SZOK

®

Granulat

• IDEALNY PRZY PONOWNYM
ODDANIU BASENU DO UŻYTKU
• OCZYSZCZA I ODBARWIA
ZIELONĄ LUB MĘTNĄ WODĘ
• SZYBKO ROZPUSZCZALNY

DICHLOROIZOCYJANURAN SODU DIHYDRAT (1000 g/kg)
OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA (SYMBOLE H) / BEZPIECZNE SPOSOBY
Przed użyciem tego produktu, należy przeczytać
POSTĘPOWANIA (SYMBOLE P): • H302 Działa szkodliwie po połknięciu • H319 Działa
wszystkie instrukcje oraz podane poniżej zalecenia dotyczące
drażniąco na oczy • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych • H410 Działa
bezpieczeństwa. NIE MIESZAĆ Z ŻADNYM INNYM ŚRODKIEM.
bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Uwaga! Nie
NIGDY NIE ROZPUSZCZAĆ PRZED UŻYCIEM.
stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor) • W
kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy• P101 W razie konieczności zasięgnięcia
Uwaga! Zanieczyszczenie lub niewłaściwe użycie produktu może
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. • P102 Chronić przed dziećmi
spowodować pożar, wybuch lub wytworzenie się toksycznych
• P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. • P261 Unikać wdychania pyłu/
gazów. • Produkt nie powinien nigdy znajdować się w kontakcie ani
dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu
nie powinien być wymieszany z jakimkolwiek innym produktem (w
• P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. • P271 Stosować
wiadrze, dozowniku, pływaku dozującym, skimmerze, pojemniku itp)
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • P273
• Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją,
Unikać uwolnienia do środowiska • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież
gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35°C • Nigdy
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy • P301 + P312 W PRZYPADKU
nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. W przypadku kontaktu z
POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
niewielkimi ilościami wody produkt ten może reagować gwałtownie (ciepło,
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem • P330 Wypłukać usta • P304 +
gazy toksyczne, rozpryski) • Jeżeli zawartość aktywnego chloru w wodzie
P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
przekracza 4mg/l, nie należy się kąpać • Jeżeli do produktu dołączono
zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
miarkę, należy używać ją tylko i wyłącznie do dozowania produktu.Po
użyciu, umieścić z powrotem wysuszoną miarkę w wiadrze • Nigdy nie należy oddychanie • P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem • P305 + P351 + P338 W
wlewać produktu na powierzchnię wody w obecności kąpiących się osób.
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania
SPOSÓB UŻYCIA Filtrowanie włączone :
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
• P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Idealne badanie
Dozowanie
Gdzie
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty • P405 Przechowywać
x3
pod zamknięciem
• P501 Zawartość/pojemnik przekazać do
specjalistycznego
punktu przetwarzania zgodnie z
pH między
3
10 m
obowiązującymi
przepisami • Najlepiej zużyć do:
7,0 a 7,4
= 150 g
zobacz datę na opakowaniu
Najlepiej wieczorem po Powoli dozować bezpośrednio
Cl 2mg/l
• Po wypłukaniu wodą
do skimmera
zakończonej kąpieli
basenową opakowanie
może być poddane
• Upewnić się, że skimmer jest czysty i nie zawiera żadnego innego produktu
recyklingowi
uzdatniającego poza produktem z niniejszego opakowania.

PORADY

Sprawdzać raz dziennie stężenie chloru i pH wody w basenie za pomocą
zestawu do analizy wody, aby zapewnić skuteczność chloru i w razie
potrzeby dostosować pH wody (idealnie między 7,0 a 7,4).

Uwaga
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OBLICZANIE OBJĘTOŚCI BASENU

Prostokątnego

we

dozowa

Owalnego

O dowolnym kształcie

Miarka

150 g = 10 m3*

*Patrz instrukcja obsługi na odwrocie
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marina is a registered trade mark of
Arch Chemicals, distributed by MIRA-LUX.
Wyprodukowano dla: MIRA-LUX INTERNATIONAL
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