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Přípravek pro prevenci tvorby řas 
Препарат за превенция срещу водорасли
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ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Приложение: Препаратът се използва за превенция и борба с най-често срещаните водорасли (алги) в комбинация с хлорна и безхлорна дезинфекция, 
като е напълно съвместим с хлорните и безхлорните препарати за дезинфекция.
Инструкции за употреба:  Препаратът се добавя директно към водата в басейна и се включва филтрацията. Основното третиране се прави след 
напълването на басейна с вода в началото на сезона. Поддържащата доза се добавя след това веднъж на 7 дни. Ако са налице твърде много водорасли се 
препоръчва допълнително третиране с Азуро Шок G или Азуро Блу Шот. Когато е водата в басейна е по-топла добавяйте от препарата на по-кратки интервали 
от време.
Дозиране: Първоначална доза: 30 мл за 1 м3 (1000 л) вода. Поддържаща доза: 10 мл на 1 м3 вода. ВЪЗМОЖНО ОБРАЗУВАНЕ НА ПЯНА ВЪВ ВОДАТА! 
Съвет: 1 супена лъжица = 15 мл от препарата.
Съдържание и консистенция: Синя течност. Съдържа активно вещество дидецилдиметиламониев хлорид (<75гр/л), CAS 7173-51-5. Разфасовка: 1 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 покажете опаковката или етикета. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/
дим/изпарения/аерозоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / защита за очите / защита за лицето. P405 Да се съхранява под ключ. 
R22 Вреден при поглъщане. R34 Причинява изгаряния.
Предболнична първа помощ: Незабавно премахнете замърсените дрехи. При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой. 
Веднага се консултирайте с лекар; При контакт с кожата: Незабавно измийте с течаща вода и сапун, обилно изплакнете. Химическите изгаряния трябва да 
бъдат лекувани от лекар. Незабавно потърсете медицинска помощ; При контакт с очите: Свалете контактните лещи. Измийте незабавно очите обилно с 
вода при отворени клепачи в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ. Не използвайте мехлем за очи; При поглъщане: 
НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане. Незабавно потърсете лекарска помощ. Веднага дайте няколко чаши вода на пострадалия, при условие, че той е в пълно 
съзнание.
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява в оригинална опаковка, далеч от храни, напитки и фуражи, при температура 5-25 °C в добре проветрени 
помещения, далеч от източници на топлина и открит пламък. Съхранявайте далеч от достъп на деца. 
Важно: Внимание! Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба и/или съхранение на препарата.
Забележка: самостоятелното използване на продукта има доказан алгициден ефект при дози 100 мл / м3 вода на всеки 5-8 дни.
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! 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. 
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