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Extra účinný přípravek pro čištění 
silně znečištěných ploch  

Ефективен препарат за почистване 
на силно замърсено фолио

Clear Forte

www.mountfi eld.cz

Bazénová chemie

Съдържание: 0.60 л 

л

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: По стените на басейна често отлагат различни замърсявания (слънцезащитна козметика, кожна мазнина от къпещите се хора, прах 
от въздуха и заобикалящата среда на басейна), които са предпоставка за образуването на водорасли и бактерии. Активните съставки на препарата 
улесняват почистването. Azuro Clear Forte може да се използва и като домашен почистващ препарат за отстраняване на органични замърсявания 
(мазнини, масла и др.), за плочки, емайлирани повърхности, грилове и т.н.
Инструкции за употреба:  Необходимо е поне веднъж годишно, най- добре през пролетта преди напълването на басейна или през есента при 
зазимяването му, фолиото да бъде щателно почистено. Следващо почистване може да се проведе според нуждите. Неразреденият концентрат се нанася 
с почистваща гъба Azuro на замърсените места и се оставя да действа 10 – 15 минути. Използвайте гумени ръкавици. След това замърсяването се 
отстранява с гъбата или с четка и се измива обилно с вода. За много силни замърсяванията процедурата трябва да се повтори. 
Съдържание и консистенция: Прозрачна безцветна течност, съдържаща калиев хидроксид. Разфасовка: 0.60 л. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H302 Вреден при поглъщане. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P260 Не 
вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице. P405 Да се съхранява под ключ. R22 Вреден при поглъщане. R34 Предизвиква изгаряния. R35 Предизвиква тежки изгаряния.

 

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 15 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. Не давайте активен въглен. Веднага потърсете медицинска помощ. 
Съхранение: Препаратът да се съхранява в затворена оригинална опаковка, отделно от храни, напитки и фураж, на сухо, хладно и проветриво място, при 
температура до 40°C. Не съхранявайте заедно с киселини. Съхранявайте под ключ, далеч от достъп на деца. 
Важно: Внимание! В концентриран вид препаратът може да предизвика очни раздразнения.  Да не се яде, пие и пуши по време на работа с препарата. 
Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба и/или съхранение на препарата. 

 

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство при спазване на изискванията за съхранение.
Изхвърляне като отпадък: Предотвратете изтичане в канализацията или водоеми. Незизползвания продукт / празната опаковка предайте в пунктовете 
за събиране на опасни отпадъци! 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
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Производител: 
Mountfield a.s.
Mirošovická 697
251 64 Mnichovice
Tel: +420 255 704 261




