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Přípravek pro stabilizaci chloru 
Препарат за стабилизиране на хлора
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ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: След разтварянето на препарата във вода, той се свързва със свободния хлор в нея и по този начин потиска бързото му освобождаване, което се дължи на слънчевата радиация и високите 
температури на водата и нямалява миризмата на хлор във водата.
Инструкции за употреба:  Препаратът се използва при първоначалното пълнене на басейна или при неговото отзимяване. След регулацията на pH в границите 7,0 – 7,4, а на свободния хлор в нива 0,3 – 0,5 мг/л, можете да 
използвате Азуро Хлор Стабил в количества 350 гр на 10 м3 вода (10 000 литра). Отмерете точното количество и поставете в преливника (скимера), като включте филтрацията. Бавноразтворимите гранули постепено се 
разтварят във водата. Следващата доза от препарата се определя от количеството на добавената прясна вода във басейна, като препоръчителната доза е 35 гр. на 1 м3 (1000 литра) прясна вода.  
Съвет: 100 гр от продукта са приблизително 100 мл в мерителен съд.
Съдържание и консистенция: Мръснобели кристални гранули, бавно разтворими във вода. Съдържа цианурова киселина (> 99%), CAS: 108-80-5, EC 203-618-0. Разфасовка: 1 кг. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. R36 Дразни очите. P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 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. P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Предболнична първа помощ: При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух; При контакт с кожата: Незабавно премахнете замърсеното облекло. Измийте незабавно засегнатото място обилно с много вода; 
При контакт с очите: Незабавно измийте очите, като ги държите широко отворени с течаща хладка вода в продължение на поне 15 минути. Ако дразненето продължи, консултирайте се с лекар; При поглъщане: Дайте 
на пострядалия да пие вода (1-2 чаши) и предизвикайте повръщане, ако пациентът е в съзнание. Консултирайте се назабавно с лекар.
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява в оригинална опаковка на хладно и сухо място. Съхранявайте далеч от достъп на деца. 
Важно: Внимание! 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: 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! След внимателно измиване с вода, 
празната опаковка трябва да бъде предадена в пункт за рециклиране!
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
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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

www.baseini.net

Производител: 
Mountfield a.s.
Mirošovická 697
251 64 Mnichovice
Tel: +420 255 704 261




