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Přípravek k projasnění vody v bazénech  
Препрат за избистряне на водата в басейна  

Flokul
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Bazénová chemie ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Свързва частиците причиняващи мътността на водата при стойности на pH 5,0-9,0. По този начин водата става бистра и прозрачна. Препаратът се 
използва, след като нивото на pH и съдържанието на дезинфектант (свободен хлор или кислород) във водата е стабилизирано до необходимите граници.
Инструкции за употреба:  Коригирайте нивото на pH до 7,0-7,4. Използвайте 50-70 ml (4 супени лъжици) от препарата за всеки 10 м³ вода. Внимателно разтворете 
необходимата доза в пластмасова кофа с вода и бавно сипете до отвора на скимера при включена филтрационна система. Филтрацията трябва да работи в 
продължение на 24 часа. Съединените мътни частици във водата се утаяват по формата на люспи и падат на дъното (така че да могат да бъдат засмукани с вакуумна 
четка), а по малките се улавят от флитрационното оборудване.
Съдържание и консистенция: Жълтеникава течност, без мирис. Съдържа Алуминиев сулфат тетрадекахидрат, CAS: 10043-01-3. Разфасовка: 1 л. 
Предупреждения и мерки за безопасност: HH290 Може да бъде корозивно за металите. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. P102 Да се съхранява извън 
обсега на деца. P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / защитни очила / защитна маска за 
лице. R41 Риск от сериозно увреждане на очите.
Предболнична първа помощ: Ако се появят симптоми на остра травма (задух, упорита кашлица, болки в гърдите, гадене, нарушено сетивното възприятие, слабост и 
т.н.) , потърсете медицинска помощ. При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух, с хладка вода изплакнете очите, устата и носната кухина; При контакт с 
кожата: Внимателно отстранете (изплакнете) остатъците от продукта от незащитената кожа и засегнатия район и измийте със сапун обилно под течаща вода; При 
контакт с очите: Премахнете контактните лещи за очи и започнете промиването на засегнатото око с вода. Избягвайте замърсяване на незасегнато око с течност, 
докато почиствате засегнатото. Промивайте най-малко 10 минути. Потърсете лекарска помощ; При поглъщане: Изплакнете устата на пострадалия с вода и му дайте да 
пие студена вода (около 2-4 dl). НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане. Ако пострадалият повръща спонтанно, контролирайте го, за да предотвратите вдишване на 
повърнатото. Да не се използва активен въглен или което и да е неутрализиращо средство. Потърсете медицинска помощ.
Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява в оригинална опаковка на хладно и сухо място, далече от храни, напитки и фуражи. Да не се съхранява заедно с 
окислители. 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: 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 бъде изхврълена в контейнер за събиране на битови отпадъци.
Дата на производство: Виж опаковката/стикера на опаковката. 
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