
Azuro pH plus

2059.220211.02Съдържание: 4 kg

www.mountfi eld.cz

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Повшава рН на водата в басейна. Водата в басейна, подходяща за къпане трябва да има рН в границите 7.0 - 7.4. По този начин препратът осигурява ефективното функциониране на хлорни продукти без нежелани ефекти.
Инструкции за употреба и дозиране:  Стойността на рН трябва да се проверява най-малко 2 пъти седмично и веднага да се регулира при отклонение от препоръчителните стойности (контролът  е от съществено значение особено, преди да добавите хлорни 
продукти). РН > 7.4 може да предизвика млечна мътност на водата, намаляване на ефективността на хлорните препрати, миризма на хлор и дразнене на очите и кожата. рН < 7.0 може да доведе до повишаване на риска от корозия на металните компоненти на
басейна, избледняване на цвета на материалите при контакт с вода и дразнене на очите и кожата. За повишаване на рН с около 0.2 за 1 m3 вода (1000 литра) се добавят около 10 гр от продукта (за по-меката вода е необходимо малко повече). Изчисленото количество 
от продукта старателно се разтваря в пластмасова кофа с вода и бавно се излива в басейна при притока на вода, докато филтрирната ситема работи. Измерването на pH (с подходящ тестер) трябва да стане едва след пълното смесване и разтваряне на препарата 
във водата в басейна. Повторете отново добяването на препарат докато рН стойносттта се повиши до желаните граници. До момента на  пълното разтваряне и смесване на препарата с водата в басейна (с помощта на филтърната система) и регулирането на рН до 
необходимата стойност, трябва да се избягва използването на басейна от хора! Съвет: 100 гр. от препрата са приблизително обема на 150 мл в мерителна чаша.
Съдържание и консистенция: Фин бял прах, съдържа натриев карбонат (100%), CAS 497-19-8, ES 207-838-8, индекс № 011-005-00-2. Разфасовка: 4 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 измийте засегнатото място със сапун и обилно количество вода; При контакт с очите: Промивайте  внимателно с вода в продължение на 
няколко минути (най-малко 5 мин.). Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се консултирайте с офталмолог. Веднага  потърсете помощ в специализирана болница; При поглъщане: Дайте на 
пострадалия да пие обилно количество вода. Консултирайте се с лекар незабавно. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане!
Съхранение: Складирайте препарата затворен, в оригинална опаковка, на сухо и хладно място, далеч от храни, напитки или фуражи. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се пази от влага.
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 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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