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Съдържание: 1 л

Přípravek ke snížení tvrdosti vody 
Препарат за намаляване на твърдостта на водата 

Ca
Bazénová chemie

www.mountfi eld.cz

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Приложение: Препаратът се използва за предотвратяване на отлаганията по стените и дъното на басейна и в същото време с свързва йони на 
желязо, мед и манган във водата, които често водят и да нежеланото оцветяване на водата. Твърдостта на водата се измерва предимно в немската 
скала за твърдост: - 1 ºN = 10 mg калциев оксид (СаО) на литър. За водата в басейните нормалната твърдост е 8-18 ºN.Твърдата вода причинява 
отлагания на калциеви и магнезиеви соли по стените, които създават предпоставки за размножаването на водорасли, бактерии и вируси.
Инструкции за употреба:  Необходимото количество от препарата сипете направо в басейна при включена филтрация. Преди използването на Азуро Са, 
избистрете водата с флокулитращия препарат Азуро Флокул и изчакайте 24 часа, за да предотвратите реакция между двата препарата и да не се намали 
ефиктивността им.
Дозиране: За най-висока ефективност трябва да добавите препарата скоро след напълването на басейна с прясна вода. Първоначалната доза е 100 мл за 
10 м3 (10 000 л) вода. В случай на завишено съдържание на желязо или манган във водата препоръчителната доза за първоначално третиране е 300 мл на 10 
м3 вода. За допълнително поддържащо третиране – 20-30 мл (около 2 супени лъжици) на 1 м3 добавена прясна вода). Не привишавайте максималната доза 
от 300 мл за 10 м3 вода!
Съдържание и консистенция: Бистра, безцветна течност. Съдържа етидронова киселина. Разфасовка: 1 кг. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P280 Използвайте 
предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. R41 Риск от сериозно увреждане на очите.
Предболнична първа помощ: Незабавно премахнете замърсените дрехи. При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух; При контакт с кожата: 
Измийте с вода и сапун и обилно изплакнете. При продължително дразнене на кожата се консултирайте с лекар; При контакт с очите: С отворени очи 
няколко минути промивайте под течаща вода, консултирайте се с лекар. Премахнете контактните лещи по време на промиването. Потърсете лекарска помощ; 
При поглъщане: Изплакнете устата и пийте много вода. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане, незабавно потърсете на лекарска помощ.
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява в оригинална опаковка на хладно и сухо място при стайна температура. Да се пази от замръзване. 
Съхранявайте далеч от достъп на деца. 
Важно: Внимание! Корозивен за алуминий. 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: 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 измиване с вода, празната опаковка може да се изхвърли в пункт за събиране на битови отпадъци!
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
Оценен VUOS a.s., оригинален сертификат CETA.
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