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Přípravek pro podporu správné funkce přípravku Azuro Mini Oxi 
Препарат за употреба заедно с препарата Azuro Mini Oxi

Mini - BIO
Bazénová chemie

www.mountfi eld.cz

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Препаратът подпомага отстраняването на органични замърсявания от водата и ограничаване на размножаването на бактерии и водорасли във 
всички видове басейни (напр. в малки детски басейни и такива без филтрационна система). Препаратът е биоразградим и  неагресивен към всички типове 
повърхност на басейни.
Инструкции за употреба:  Препаратът има най- добър ефект при самостоятелно изливане в скимера при включена филтрационна система. При малки басейни без 
филтрационна система е необходимо препаратът напълно да се разбърка в целия обем на водата. Ефектът от първоначалното третиране се проявява след 2 - 3 дни. В 
случай, че проблемите продължават, трябва де се извърши повторно третиране в същия обхват.
Дозиране: 1) Първоначлно третиране (началото на сезона): 45 мл препарат на 1 м³ (1000 л) вода. 2) Поддържаща доза (веднъж седмично): 30 мл препарат на 1 м³ (1000 
л) вода. В комбинация с препарата Azuro Mini – OXI: 30 мл от препарата Azuro Mini – BIO и  80 мл от препарата Azuro Mini – OXI на 1 м³ вода. 
Съвет: 1 супена лъжица = 15 мл от препарата.
Съдържание и консистенция: Прозрачна жълтеникава течност. Съдържа дидецил диамониев хлорид пропан-2-ол. Разфасовка: 1 л. 
Предупреждения и мерки за безопасност: H225 Силно запалими течност и пари. H226 Запалими течност и пари. H302 Вреден при поглъщане. H314 Причинява тежки 
изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. H400 Силно 
токсичен за водни организми. P101 При необходимост от медицинска помощ, покажете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P210 Да се пази от топлина / искри / открит пламък / нагорещени повърхности. Тютюнопушенето
забранено. P260 Не вдишвайте прах /пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна 
маска за лице. P405 Да се съхранява под ключ. R10 Запалим. R11 Силно запалим. R22 Вреден при поглъщане. R34 Предизвиква изгаряния. R36 Дразни очите. R36/38 
Дразни очите и кожата. R50 Силно токсичен за водни организми. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
Предболнична първа помощ: Никога не давайте нищо през устата на лице изпаднало в безсъзнание. Лице изпаднало в безсъзнание да се постави в стабилна позиция 
и да се извика медицинска помощ. При вдишване: Излезте на чист въздух. Веднага потърсете медицинска помощ. При нарушение на дишането веднага потърсете 
медицинска помощ. При спиране на дишането започнете да правите изкуствено дишане; При контакт с кожата: Веднага съблечете замърсеното облекло. Измийте 
старателно засегнатия участък с вода и сапун. Веднага потърсете медицинска помощ; При контакт с очите: Свалете контактните лещи, отворете широко очи и 
веднага промийте старателно обилно с вода. Веднага се консултирайте се с офталмолог; При поглъщане: Изплакнете старателно устата с вода и веднага потърсете 
медицинска помощ. Без инструкции от лекар и НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане. 
Съхранение: Препаратът да се съхранява в затворена оригинална опаковка, отделно от храни, напитки и фураж, при температура 5-25°C в проветриви помещения, 
далеч от източници на топлина и открит огън. Съхранявайте под ключ и далеч от достъп на деца. 
Важно: Внимание! Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба и/или съхранение на препарата. Не смесвайте 
концентриран препарат с други вещества. Да се използва само за третиране на водата в басейни. 
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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