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ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Гранулиран препарат, който служи за дезинфекция и целосезoнна поддръжка при експлоатацията на закрити и открити плувни басейни и най-вече за еднократно шоково третиране на силно замърсена вода. Отстранява водораслите и вирусите. При  разтваʨянето на гранулите във 
водата, съдържанието на хлор рязко се покачва и спомага за премахването на най-често срещаните бактерии и микроорганизми.
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. За поддържаща дезинфекция на водата в басейна използвайте бавноосвобождаващи се таблетки Azuro Chlor T, Azuro Chlor 5 v 1 или Azuro Chlor Trio. В случай на осезаемо развитие на водорасли използвайте дозата за шоково хлориране от този 
препарат. Преди да използвате продукта проверете и регулирайте рН до границите 7.0 - 7.4. 24 часа след третирането с препарата отново проверете и регулирайте рН. Важно: За правилно използване на препарата е нeoбходимо 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. Винаги хлорирайте вечер. За закрити басейни: След третиране на водата с продукта, осигурете ефективна вентилация около басейна за 24 часа.
Дозиране: Стандартната доза е 100 гр гранули за 10 м3 вода (10 000 л). За шоково третиране максималната доза, която можете да ползвате е 200 гр за 10 м3 вода.
Начин на добавяне: Разтворете дозата в чиста пластмасова кофа с хладка вода. ВИНАГИ ДОБАВЯЙТЕ ПРЕПАРАТА КЪМ ВОДАТА, А НЕ ОБРАТНОТО! Сместа изсипете бавно покрай стените на басейна или в преливника. По време на добавянето на прукудта и 24 часа след това филтърната система трябва да 
бъде включена. Непосредствено след добавянето на препарата и до нормализирането на нивата на свободен хлор във водата не използвайте басейна.
Съдържание и консистенция: Бели кристални гранули, бързо и напълно разтворими във вода. Активно вещество триклозен натрий, дихидрат (около 1000 гр/кг), съдържа 56% свободен хлор, CAS 51580-86-0, ES 220-767-7, индекс номер: 613-030-01-7. Разфасовка: 3 кг. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H302 Вреден при поглъщане. 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. R22 Вреден при поглъщане. R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R36/37 Дразни очите и дихателните пътища. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни вредни ефекти във  водната среда. P261 Избягвайте вдишване на 
прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение  на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото 
това е възможно. Продължете с изплакването. P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P405 Да се съхранява под ключ. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в плътно затварящи се обозначени контейнери, съгласно 
националните разпоредби (ЗУО), които да се предадат на лица, притежаващи съответния документ по ЗУО.
Предболнична първа помощ: При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако е необходимо направете изкуствено дишане и потърсете лекар; При контакт с кожата: Незабавно премахнете замърсеното облекло. Засегнатата област да се изплакне обилно с вода и 
сапун; При контакт с очите: Изплакнете незабавно с чиста течаща вода за 15 минути при широко отворени клепачи. Консултирайте се незабавно с лекар; При поглъщане: НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане! Дайте на пострадалия да пие 1-2 чаши вода. Незабавно потърсете лекар.  Съхранение: Осигурете 
правилно съхранение - контакт с друго вещество (препарат) и / или висока влажност на въздуха могат да причининят бурна химически реакция и последващ пожар. Продуктът трябва да се съхранява в оригинална опаковка, далеч от хранителни продукти, напитки и храни, на хладно, сухо и проветриво място, далеч 
от източници на топлина и открит пламък, далеч от запалими материали, киселини и източници на влага. Съхранявайте под ключ и далеч от достъп на деца. 
Важно: Внимание! Да не се смесва с други вещества! Може да отдели опасни газове (хлор)  и да доведе до бурна химическа реакция или пожар. 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 / празната опаковка предайте в пунктовете за събиране на опасни отпадъци!
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
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