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Azuro pH mínus tekutý
Препаратът съдържа сярна киселина  30-40%, индекс номер 016-020-00-8.
Инструкции за упoтреба: Препаратът е предназначена за понижаване нивото на pH на водата в басейна с помощта на автоматични дозиращи системи. Следвайте инструкциите за употреба на 
съответните дозиращи системи. Оптималното ниво на pH  на водата в басейните е 7,0–7,4. 
Отваряйте тубата внимателно. Осигурете достатъчно проветрение. Използвайте лични предпазни средства - защитни очила, предпазни ръкавици и облеко. Да не се яде, пие и пуши по време на работа с 
препарата. При реакция с метали се освобождава водород. Опасност от избухване. 
Предупреждение: Внимание! Не смесвайте с други продукти. Не разреждайте с вода – загрява се рязко и пръска под налягане.
Предупреждения за опасност: Може да причини корозия на металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждания на очите. Ако е необходима медицинска помощ, покажете опаковката 
или етикета на продукта. Съхранявайте далеч от достъп на деца. Не вдишвайте мъгла, изпарения, аерозоли. Използвайте защитни ръкавици / предпазно облекло / защитни очила / предпазна 
маска. Да се съхранява под ключ. 
Инструкции за оказване на първа помощ: Съблечете замърсеното облекло. При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой. При нарушение или спиране на дишането 
направете изкуствено дишане. Незабавно извикайте медицинска помощ. При контакт с кожата: Първо изтрийте концентрираната киселина, попаднала върху кожата със суха тъкан, след което промийте 
обилно с вода. Веднага потърсете медицинска помощ. При попадане в очите: Веднага измийте очите под течаща вода, продължете миенето 15 минути и веднага след това потърсете медицинска помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата с чиста вода и дайте на пострадалото лице да изпие голямо количество студена вода. Никога не давайте нищо през устата на лице изпаднало в безсъзнание. НЕ 
ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане. Веднага да се потърси медицинска помощ. Пострадалото лице да не яде. Не давайте активен въглен.
В случай на нужда позвънете в ТОКСИКОЛОГИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (тел. +359 2 9154 409).
Съхранение: Препаратът да се съхранява с капачката нагоре в оригиналната опаковка, на хладно проветриво място. Да се пази от светлина и замръзване. Да се съхранява отделно от храни, напитки и 
фураж.
Срок на годност: 24 месеца от датата на производство при спазване на условията за съхранение.
Унищожаване: Не изливайте препарат в канализацията. Неизползван продукт или празна опаковка с остатъци препарат предайте на определените за събиране на опасни отпадъци, места! Изплакнете 
няколко пъти старателно с вода празната опаковка, след което можете да я изхвърлите в съдовете за събиране на битов отпадък.
Дата на производство: Посочена на опаковката.
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