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Съдържание: 3 л

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Препаратът е предназначен за ефективна дезинфекция на водата и ограничаване на размножаването на бактерии и водорасли във всички видове басейни (напр. В малки детски басейни и басейни без филтрационна система). 
Препаратът е биоразградим и щадящ човешкия и животинския организъм, включително рибите и земноводните. Активната съставка, съдържаща се в препарата, има отличен дезинфекциращ и алгициден ефект, въпреки това за съвършено изчистване 
на водата е необходими замърсяванията също така да се оксидират. Затова препаратът трябва винаги да се използва в комбинация с препарата AZURO OXI-L.
Инструкции за употреба и дозиране: Преди прилагането на препарата е необходимо да се коригира нивото на pH на водата в границите на 7,0-7,4. Препаратът е най- ефективен при самостоятелно наливане в скимера. За да бъде ефектът от препарата 
максимален е необходимо преди първото третиране след напълване с вода да се използва продуктът AZURO OXI-L, който да премахне остатъчния хлор и да оксидира евентуалните замърсявания. При малки басейни без филтрационна система е необходимо 
препаратът напълно да се разбърка в целия обем на водата. Ефектът от първоначалното третиране се проявява до 2 дни. В случай, че проблемите продължават, трябва де се извърши повторно третиране в същия обхват. За измерване на нивото на pH и 
съдържанието на активни вещества във водата се използват специални тестери. Оптималната концентрация на препарата AZURO BIO-L във водата на басейна е 4-6 мг/л. 
Дозиране: 1) Първоначлно третиране: 1 л/10 м³ вода в басейна. 2) Поддържаща доза: 0,5 л/10 м³ вода в басейна веднъж седмично.
Съдържание и консистенция: Безцветен прозрачен течен разтвор,  съдържащ aлкил (С12-С16) - диметилбензил-амониев хлорид 435 мг/л. Съдържа полихексаметилен гуанидин хидрохлорид. Може да предизвика алергична 
реакция. Разфасовка 3 л.
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: Съблечете замърсеното облекло. В случай, че не сте сигурни или се появи неразположение, потърсете медицинска помощ и покажете етикета. При вдишване: Преместете пострадалия на чист 
въздух; При контакт с кожата: Измийте старателно с вода и сапун и намажете със защитен крем. При раздразнение на кожата или друго неразположение се консултирайте с лекар; При контакт с очите: Свалете 
контактните лещи, разтворете клепачите и старателно изплаквайте с вода около 15 минути. Консултирайте се с офталмолог; При поглъщане: Изплакнете старателно устата с вода и дайте на пострадалото лице, ако е в 
съзнание, да изпие голямо количество вода БЕЗ да предизвиквате повръщане. Веднага да се потърси медицинска помощ. Да се даде активен въглен.
Съхранение: Съхранявайте препарата в затворена оригинална опаковка, на сухо и тъмно място, при температури 0-30°С. Пазете от замръзване. Складирайте извън обсега на деца.
Важно: Внимание! Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба на препарата. В концентрирано състояние не смесвайте с други вещества. Препратът може да се използва само за третиране на 
водата басейни. Не използвайте препарата AZURO BIO-L едновременно с други препарати, съдържащи хлор. 
Срок на годност: 24 месеца от датата на производство при спазване на изискванията за съхранение.
Изхвърляне като отпадък: Неизползвания продукт или празната опаковка с остатъци от препарата изхвърлете на определените за целта места.
Дата на производство: Виж стикера на опаковката.
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