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OXI tablety
Bezchlorová dezinfekce vody 

Безхлорна дезинфекция на водата

KROK2.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Препарат, предназначен за редовно комплексно третиране на вода в комбинация с препарата Azuro Aktivator OXI. След 
потапянето на таблетката във водата започва нейното постепенно разтваряне като се освобождава нейната активна съставка, която 
оксидира замърсяванията във водата. За ефективно действие използвайте редовно според инструкциите заедно с редовно третиране 
на водата с препарата Azuro Aktivator OXI.
Инструкции за употреба и дозиране: Преди първото третиране с препарата е необходимо да се коригира нивото на pH на водата в 
границите на 7,0-7,4. При първоначално и при шоково третиране на всеки 2 седмици прилагайте 1-2 таблетки на 1 м³ вода. При експлоатация 
на джакузито добавяйте таблетки според нуждите. Общовалидно е правилото, че за постигане на кристално бистра и хигиенично чиста вода, 
нивото на pH трябва да се поддържа в границите на 7,0-7,4 и концентрацията на активния кислород - 8-12 мг/л. При температура на водата 
над 28°C поддържайте концентрацията на активния кислород между 10-14 мг/л. Ако съдържанието на активния кислород падне под 8 мг/л е 
необходимо да се постави нова таблетка. Ако съдържанието на активния кислород е по- високо от 14 мг/л, ограничете третирането с таблетки 
и изчакайте да се нормализира концентрацията до посочените граници. Проверявайте най-малко 2 пъти седмично нивото на активния 
кислород с помощта на подходящи тестери като вземете проба от водата на изхода към филтрационната система.
Начин на прилагане: Диспенсер (пълнител за хлор): Поставете необходимото количество таблетки в диспенсера. Оставете диспендера да 
се движи свободно по повърхността на водата. Дозатор, монтиран по циркулационната система: Поставете необходимото количество таб 
летки в дозатора. Нагласете регулируемите клапани на дозатора, така че да се поддържа нивото на концентрация на активния кислород. 
НИКОГА НЕ ПУСКАЙТЕ ТАБЛЕТКИ ДИРЕКТНО В ДЖАКУЗИТО! 
Съдържание и консистенция: Бели таблетки (20г), бавно разтворими във вода с алгицидно действие. Активната съставка е пентакалиев бис 
(пероксимоносулфат) бис (сулфат) (1000г/кг). CAS номер: 70693-62-8. Разфасовка: 0.50 кг. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H302 Вреден при поглъщане. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно 
увреждане на очите. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън 
обсега на деца. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
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. R52 Вреден за водни организми.
Предболнична първа помощ: При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух до отшумяване на симптомит.; При 
контакт с кожата: Изплаквайте старателно засегнатия участък с водаоколо 15 минути. Преди следваща употреба почистете 
замърсеното облекло. Ако раздразнението продължава, потърсете медицинска помощ; При контакт с очите: Веднага измийте 
под течаща вода и продължете миенето 15 минути. Веднага потърсете медицинска помощ; При поглъщане: 
НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ! Дайте на пострадалото лице да изпие 1- 2 чаши вода. Веднага потърсете лекар.
Съхранение: Препаратът да се съхранява в затворена оригинална опаковка, отделно от храни, напитки и фураж, на сухо, хладно и 
тъмно място, при температура 5-25°C в проветриви помещения,  далеч от източници на топлина и открит огън, от запалими и 
киселинни вещества, от източници на влага. Съхранявайте под ключ и далеч от достъп на деца. 
Важно: Внимание! В концентрирано състояние не смесвайте с други вещества! 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!
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

ПРЕПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА РЕДОВНО ОКСИДИРАЩО ТРЕТИРАНЕ НА ВОДА

Съдържание: 0.50 kg
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