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Azuro Multi 5v1
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Azuro Multi 5 в 1 е препарат за дезинфекция (продуктов тип 2), предназначен за редовна поддръжка на водата в басейна - 5 действия в едно: дезинфекция на водата (осигурява нейната безвредност за организма), стабилизира pH, флокулира 
(съединява замърсяванията във водата в по-едри частици, които могат лесно да се уловят от филтрационната система), омекотява водата (предотвратява поява на котлен камък), предпазва от поява на водорасли и бактерии. По този начин водата се 
поддържа прозрачна и кристално чиста. След потапяне на таблетките във водата активните съставки постепенно се освобождават. 
Инструкции за употреба:  Общото правило за постигане на чистота и хигиенна безопасност на водата е стойностите на pH да са в границите 7,0 – 7,4, а на свободния хлор в нива 0,3 – 0,5 мг/л (при температура на водата над 28 °С се препоръчва по-високо 
съдържание на хлор до 0.8 мг /л). Падне ли съдържанието на хлор по 0,3 мг/л трябва да добавите хлор. Ако съдържанието на свободен хлор във водата е над 0,8 мг/л не използвайте басейна, преустановете добавянето на хлор, докато нивото падне до 
препоръчителните граници. Преди да използвате препарата регулирайте нивото на pH до 7,0 – 7,4. 24 часа след добавянето на препарата, регулирайте нивото на pH отново. При първото пълнене на басейна за сезона с прясна вода, превантивно хлорирайте  водата 
в басейна с бързоосвобождаващ се хлор Азуро Хлор Shock G и я третирайте със стабилизатор Azuro Chlor Stabil. Хлорните таблетки се добавят на сладващия ден след първоначалното хлориране. Важно: За правилно използване на препарата е ноебходимо да се 
измерва с тестер съдържанието на хлор и нивото на pH във водата. Поне два пъти седмично измервайте нивото на pH и концентрацията на активен хлор.
Дозиране: Според топлината на водата добавяйте на всеки 5-8 дни по 1-2 таблетки от препарата на 30 м³ вода, до температура 25 ºС – една таблетка, а над 25 ºС по 2.
Начин на добавяне: Пълнител за хлор (диспенсер): Поставете в пълнителя необходимото количество таблетки. Оставете пълнителя да плува свободно по повърхността на водата. Дозатор по циркулационната верига: Поставете в дозатора необходимото 
количество таблетки. Дозатора настройте така, че да отговаря приблизително на количеството хлор. НИКОГА НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ТАБЛЕТКИ В БАСЕЙНА! НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТАБЛЕТКИ В КОЛЕКТОРА ИЛИ СКИМЕРА! 
Съдържание и консистенция: Синьо-бели таблетки с тегло 200 гр. бавно разтворими във вода. Активно вещество трихлороизоцианурова киселина (около 890 гр/кг), CAS 87-90-1, ES 201-782-8, индекс номер: 613-031-00-5. Разфасовка: 1 кг. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H272 Може да засили пожара; окислител. H302 Вреден при поглъщане. H315 Дразни кожата. H319 Причинява сериозно дразнене на очите. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H400 Силно 
токсичен за водните организми. H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P271 Използвайте само на открито или в добре проветрени 
помещения. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / защита за очите / защита за лицето. P391 Съберете разлятото. R8 Контакт с горими материали може да предизвика пожар. R22 Вреден при 
поглъщане. R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R36/37 Дразни очите и дихателните пътища. R36/38 Дразни очите и кожата. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
Предболнична първа помощ: При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой в позиция, улесняваша дишането. В случай на нужда потърсете медицинска помощ; При контакт с кожата: Незабавно съблечете замърсеното 
облекло. Изплаквайте старателно засегнатия участък с вода и сапун. Веднага потърсете медицинска помощ;  При контакт с очите: Веднага измийте очите под течаща вода и продължете миенето 15 минути. Свалете контактните лещи, ако са поставени и могат 
лесно да се свалят. Продължете промиването. Веднага след това потърсете медицинска помощ; При поглъщане: НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане! Дайте на постардолото лице да изпие 1- 2 чаши вода. Ако не се чувствате добре потърсете медицинска помощ 
или позвънете в ТОКСИКОЛОГИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (тел. +359 2 9154 409).
Съхранение: Дръжте/ съхранявайте отделно от облекло / храни, напитки и фуражи / киселинни и окислители / разтворители/ запалими материали. Препаратът да се съхранява в плътно затворена оригинална опаковка, на хладно проветриво място. Да не се излага на 
температура над 50°С. Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
Важно: Внимание! Да не се смесва с други вещества! Може да отдели опасни газове (хлор). Не пипайте продукта с мокри ръце. Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба и/или съхранение на препарата. 
Срок на годност: Най-малко 3 години от датата на производство при спазване на изискванията за съхранение.
Изхвърляне като отпадък: Предотвратете изтичане в канализацията или водоеми. Незизползвания продукт предайте в пунктовете за събиране на опасни отпадъци. След внимателно измиване с вода, празната опаковка може да бъде  изхврълена в контейнер за 
събиране на битови отпадъци.
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
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