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Přípravek k odstranění zákalu a projasnění vody 
Препарат за избистряне и блясък на водата
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Bazénová chemie

Съдържание: 1 л

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Azuro Projasňovač (Azuro Brightening) е изключително ефективен флокулант. Бързо и надеждно отстранява мътността на водата в плувния 
басейн, като и придава блясък. Ефективно подпомага премахването на замърсяванията и увеличава значително ефекта на филтрацията. Образувалите се 
утаени частици („люспи“) са големи и лесно могат бъдат уловени от филтрацията или вакуумната четка. Препаратът може да се комбинира с други препарати 
за хлорна или безхлорна дезинфекция на водата в басейна.
Инструкции за употреба:  Проверете и регулирайте нивото на pH на водата в границите на 7,0-7,4 (употребата на препарата леко понижава нивото на pH). Първо 
направете промиване на филтъра. Необходимото количество препарат (доза 20-40 мл на 10 м³) излейте по обиколката на басейна в близост до скимера  при 
работеща филтрационна система. След третирането водата трябва да се филтрира най- малко 6 часа, след което да отстраните утаилите са на дъното частици с 
подочистачка (вакуумна четка). Следете нивото на замърсеност на филтъра и навреме извършвайте промиване. 
Препоръчваме редовно третиране с препарата, най- добре всяка седмица. При горещо време или интензивна употреба на басейна се препаратът се прилага на по-
кратки интервали.
Съдържание и консистенция: Прозрачна, леко кафеникава течност, без мирис. Съдържа полиалуминиев хлорид. CAS №:1327-41-9. Разфасовка: 1 л. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H290 Може да бъде корозивно за металите. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H319 Предизвиква 
сериозно дразнене на очите. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P280 Използвайте предпазни 
ръкавици / предпазно облекло / защитни очила / защитна маска за лице. R36 Дразни очите. R41 Риск от тежко увреждане на очите.
Предболнична първа помощ: При поява на симптоми за акутно увреждане на здравето (затруднено дишане, неспираща кашлица, болка в гърдите, гадене, 
нарушена сетивност, припадане) веднага осигурете медицинска помощ. При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух, изплакнете очите, устата и носната 
кухина с хладка вода; При контакт с кожата: Внимателно измийте остатъците от препарата и  промийте обилно с вода и сапун засегнатия участък; При контакт с 
очите: Свалете контактните лещи, разтворете клепачите веднага измийте под течаща вода. Внимавайте да не замърсите незасегнатото око. Промивайте поне 10 
минути. Потърсете медицинска помощ; При поглъщане: Изплакнете устата с чиста вода и дайте на пострадалото лице да изпие 200 – 400 мл студена вода. 
НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане. Ако пострадалото лице повръща спонтанно, внимавайте да не вдиша повърнатите материи.
Съхранение: Препаратът да се съхранява в затворена оригинална опаковка, отделно от храни, напитки и фураж, на сухо и хладно място, при температура 0-20°C. Не 
съхранявайте заедно с основи, окислители и метали. Съхранявайте на място недостъпно от деца. 
Важно: Внимание! При работа с продукта, да не се яде, пие или пуши. 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 12 месеца от датата на производство в оригиналната опаковка и при спазване на условията за съхранение. По време на съхранението 
на дъното може да се образува бяла утайка. Преди употреба разклатете, за да се махне утайката. Това явление е нормално и не оказва влияние върху ефекта на 
препарата.
Изхвърляне като отпадък: Предотвратете изтичане в канализацията или водоеми. Незизползвания продукт / празната опаковка предайте в пунктовете за събиране 
на опасни отпадъци! След внимателно неколкократно измиване с вода, празната опаковка може да се изхвърли в контейнер за събиране на битови отпадъци!
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
Оценен VUOS a.s., оригинален сертификат CETA.
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