
Azuro Alkalita Plus

Alkalita Plus
Bazénová chemie

www.mountfi eld.cz
2319.070514.01

Přípravek na zvýšení alkality bazénové vody a stabilizaci pH 
Препарат за за повишаване на алкалността и регулация на pH

Съдържание: 0.90 kg 

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Азуро Alkalinity Plus е прахообразен препарат за повишаване на алкалността и регулация на стойностите на pH. Ако общата алкалност на водата в басейна се поддържа в диапазона от 80 
до 120 ppm, това ще предотврати внезапни промени в стойностите на рН и ще оптимизира ефекта на другите препарати за третиране на вода басейна. Алкалността винаги трябва да се измери и 
коригира, дори преди измерването и корекцията на pH и свободен хлор.
Инструкции за употреба:  Преди да се третира водата с препарата, направете измерване на алкалността с тестер. Ако общата алкалност на водата е по-малко от 80 ppm добавете Азуро Alkalinity Plus, за да я 
повишите, а ако е  по-висока от 120 ppm, добавете препарат Азуро pH Minus.
Дозиране: За повишаване на алкалността с 10 ppm добавете по 18 гр. Азуро Alkalinity Plus за всеки кубичен метър вода.  Пресметнете обема на Вашия басейн и разтворете необходимото количество от 
препарата в няколко литра хладка вода. Разтворът се сипва покрай стените на басейна, докато филтърът работи. При едно третиране не трябва да се увеличава алкалността с повече от 50 ppm. Ако необходимо 
допълнително третиране, повторете процедурата отново, но след като сте измерили алкалността на водата и ефекта от първото.
Съдържание и консистенция: Бял кристален прах. Съдържа натриев хидрогенкарбонат (ES 205-633-8). Разфасовка: 0.90 кг. 
Предупреждения и мерки за безопасност:Продуктът не се класифицира като опасен. Избягвайте образуването на прах. Никога не  смесвайте с други вещества!
Предболнична първа помощ: При вдишване: В случай на случайно вдишване да се осигури чист въздух. Ако пострадалият не диша, направете изкуствено дишане и се свържете с лекар; При контакт с 
кожата: Измийте кожата с вода; При контакт с очите: Изплакнете обилно с широко отворени очи под течаща хладка вода в продължение на няколко минути. Ако дразненето продължи, се консултирайте с 
лекар; При поглъщане: Изплакнете устата с вода и дайте вода за пиене.
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява на сухо място в запечатана оригинална опаковка. Да се пази от температури над 60 °C. Никога да не се съхранява заедно с киселини. Да се съхранява на място 
недостъпно за деца.
Важно: Внимание! Да не се смесва с други вещества! Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба и/или съхранение на препарата. 
Срок на годност: Най-малко 2 години от датата на производство при спазване на изискванията за съхранение.
Изхвърляне като отпадък: Предотвратете изтичане в канализацията или водоеми. Не изхвъляйте продукта заедно с битовите отпадъци. Незизползвания продукт / празната опаковка предайте в пунктовете за 
събиране на опасни отпадъци! След внимателно измиване с вода, празната опаковка трябва да бъде предадена в пункт за рециклиране!
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
Оценен VUOS a.s., оригинален сертификат CETA.
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