SPOSÓB UŻYCIA
WSZYSTKIE RODZAJE BASENÓW

UZDATNIANIE WODY

ZAPOBIEGANIE/ZWALCZANIE

GLON STOP

®

przekazać do specjalistycznego punktu przetwarzania zgodnie
z obowiązującymi przepisami. • Najlepiej zużyć do: zobacz
datę na opakowaniu • Po wypłukaniu
wodą basenową
opakowanie może być poddane
recyklingowi

SPOSÓB UŻYCIA Filtrowanie włączone :

Niepieniący

Rozpoczęcie sezonu: 200 ml na 10 m3.
Regularna pielęgnacja:
Idealne badanie

• OGRANICZA ROZWÓJ GLONÓW I
ZAPOBIEGA ICH POWSTAWANIU
• KLARUJE WODĘ

pH między
7,0 a 7,4
Cl 2mg/l

Dozowanie

10 m3
100 ml

Częstotliwość

Co 7 dni

Gdzie

Rozlać produkt
do basenu
przed dyszami
tłoczącymi

W przypadku pojawienia się glonów: 400 ml na 10 m3.

• STĘŻONA FORMUŁA

Uwaga

PORADY
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OBLICZANIE OBJĘTOŚCI BASENU
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Jeżeli glonów jest bardzo dużo, należy zastosować
godzinę wcześniej zabieg szokowy przy użyciu CHLOR
SZOK marina.

100 ml = 10 m3 = 7 dni*
*Patrz instrukcja obsługi na odwrocie
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Numer
pozwolenia
Ministerstwa Zdrowia
ZPŚ- 484pb- 3529/08
marina is a registered trade mark of Arch Chemicals,
distributed by MIRA-LUX.Wyprodukowano dla:
MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD.,
ul. Piaskowa 4 lok. 1, 01-067 Warszawa • POLAND
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 Boitardière
F-37400 Amboise • Tél.: +33 (0)2 47 23 43 00 • www.marinapool.pl

EH202104 - RPF 1100

• DO UŻYTKU WE WSZYSTKIH
RODZAJACH BASENÓW
NAWET Z PRZECIWPRĄDEM

1L

POLIMERYCZNY CZWARTORZĘDOWY CHLOREK AMONIOWY (> 100 g/l)
OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA (SYMBOLE H) / BEZPIECZNE SPOSOBY

Przed użyciem tego produktu, należy przeczytać
POSTĘPOWANIA (SYMBOLE P): • H315 Działa drażniąco na skórę. • H319
wszystkie instrukcje oraz podane poniżej zalecenia
Działa drażniąco na oczy. • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki. • P101 W razie konieczności zasięgnięcia
dotyczące bezpieczeństwa. NIE MIESZAĆ Z ŻADNYM INNYM
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. • P102 Chronić przed
ŚRODKIEM. NIGDY NIE ROZPUSZCZAĆ PRZED UŻYCIEM.
dziećmi. • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. • P264 Dokładnie
Uwaga!
umyć ręce po użyciu. • P273 Unikać uwolnienia do środowiska. • P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
• Zanieczyszczenie lub niewłaściwe użycie produktu może
spowodować pożar, wybuch lub wytworzenie się toksycznych twarzy. • P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć
dużą ilością wody z mydłem. •P332 + P313 W przypadku wystąpienia
gazów. • Produkt nie powinien nigdy znajdować się w kontakcie
podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
ani nie powinien być wymieszany z jakimkolwiek innym produktem
• P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym
użyciem. • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA
(w wiadrze, dozowniku, pływaku dozującym, skimmerze, pojemniku
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
itp), • Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą SIĘ
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35°C
płukać. • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania
• Nigdy nie należy wlewać produktu na powierzchnię wody w obecności drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza. • P391 Zebrać wyciek. • P501 Zawartość/pojemnik
kąpiących się osób.

