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KROK1.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Препаратът се използва винаги в комбинация с Azuro OXI таблетки, предназначени за оксидиране на замърсяванията във водата, 
като активира тяхната  функция и повишава ефективността им. Препаратът е биоразградим и е неагресивен към всички типове повърхности на 
джакузита, басейни и градински езера.
Инструкции за употреба:  Преди прилагането на препарата е необходимо първо да се коригира нивото на pH на водата в границите на 7,0-7,4. За да 
бъде препаратът максимално ефективен, първо е необходимо да се използват Azuro OXI таблетки, които да изчистят водата от остатъчния хлор. В 
противен случай може да се получи нежелано оцветяване на водата в следствие на реакция на препарата с остатъчния хлор. Препаратът се прилага 
редовно, минимум веднъж седмично, средно 12-24 часа след редовното третиране с Azuro OXI таблетки. Оптималната концентрация на препарата 
Активатор OXI във водата е 4-6 мг/л.
Дозиране: 1) Първоначлно третиране: 170 мл/м³ вода в джакузито. 2) Поддържаща доза: 85 мл/м³ вода в джакузито минимум веднъж седмично. 
Разбъркайте необходимата доза от препарата в чиста пластмасова кофа с вода и го изсипете бавно в джакузито при включена филтрационна система.
Съвет: 1 с.л. = 15 мл препарат
Съдържание и консистенция: Безцветен прозрачен течен разтвор, съдържащ алкил (С12-С16) - диметилбензил-амониев хлорид 245 мг/л. Съдържа 
полихексаметилен гуанидин хидрохлорид. Може да предизвика алергична реакция. Разфасовка: 0.60 л. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H301 Токсичен при поглъщане. H302 Вреден при поглъщане. H311 Токсичен при контакт с кожата. H314 
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H315 Предизвиква дразнене на кожата. H317 Може да причини алергична кожна 
реакция. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H400 Силно токсичен за водните организми. H410 Силно токсичен за водните организми, с 
дълготраен ефект. EUH208 Съдържа полихексаметилен гуанидин хидрохлорид. Може да предизвика алергична реакция. R21/22 Вреден при контакт с 
кожата и при поглъщане. R22 Вреден при поглъщане. R34 Предизвиква изгаряния. R38 Дразни кожата. R41 Риск от сериозно увреждане на очите. R43 
Възможна е чувствителност при контакт с кожата. R50 Силно токсичен за водни организми. R50/53 Силно токсичен за водни организми. Може да причини 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда.
Предболнична първа помощ: При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух; При контакт с кожата: Веднага започнете изплакване с 
голямо количество вода. Продължете няколко минути; При контакт с очите: Измийте старателно под течаща вода. При поглъщане:  Изплакнете 
устата с вода и дайте на пострадалото лице да изпие 1- 2 чаши вода. При неразположение да се потърси медицинска помощ. 
Съхранение: Съхранявайте препарата в затворена оригинална опаковка, далеч от деца, на сухо и тъмно място, при температури 0-30°С. Пазете от 
замръзване.
Важно: Внимание! Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба и/или съхранение на препарата. 
Препратът може да се използва само за третиране на водата в джакузита, басейни и градински езера. Не използвайте препарата едновременно с други 
препарати, съдържащи хлор. 
Срок на годност: 24 месеца от датата на производство при спазване на изискванията за съхранение.
Изхвърляне като отпадък: Изплакнете старателно с вода празната опаковка. Изплакнатия разтвор използвайте по предназначение, а ЧИСТАТА 
ОПАКОВКА ИЗХВЪРЛЕТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА!
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
Оценен VUOS a.s., оригинален сертификат CETA.
Производител: Mountfield a.s., Чехия
Дистрибутор: Пуулс ЕУ ЕООД; търговски офис: България, София, бул.“Цар Борис III“ 245, тел. 02/482 96 98, e-mail: sales@baseini.net, www.baseini.net 
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и 
спешна медицина "Н.И.Пирогов", E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.bg

Съдържание: 0.60 л 
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