
Azuro Zima
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!
Приложение: Азуро Зима се използва за зазимяване на водата в басейна, за да предотврати отлагането на твърди калциеви налепи и да улесни пускането в 
експлоатация напролет. Не предотвратява замръзване на водата.
Инструкции за употреба: В края на сезона подгответе басейна, като започнете зазимяването според инструкцията. Преди да добавите препарата регулирайте стойностите 
на pH да са в границите 7,0 – 7,4. Продължете със зазимяването на басейна, като следвате инструкциите.
Дозиране: Добавете 1 литър от препарата за 10 м3 вода (10 000 л) според твърдостта на водата (за вода с твърдост над 15 °N необходимата доза е до два пъти по-
голяма). Необходимото количество от препарата се разрежда в съотношение 1:10 с вода в пластмасова кофа и се излива по обиколката на басейна. 
Съдържание и консистенция: Слабо вискозна течност, 1 литър. Съдържа активно вещество поли[хлорометил оксиран - ко-диметиламин] (< 100г/л), 
CAS 25988-97-0
Предупреждения и мерки за безопасност: H302 Вреден при поглъщане. H319 Причинява сериозно дразнене на очите. H410 Силно токсичен за водните 
организми с дълготраен ефект. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P264 Измийте внимателно ръцете след употреба. P273 Да се избягва изпускане в 
околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / защита за очите / защита за лицето. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С 
ОЧИТЕ: Няколко минути внимателно изплакнете с вода. 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. P391 Съберете разлятото. P501 Съдържанието/
съдът да се изхвърли в плътно затварящи се обозначени контейнери, съгласно националните разпоредби (ЗУО), които да се предадат на лица, притежаващи 
съответния документ по ЗУО. R22 Вреден при поглъщане. R36 Дразни очите. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 
неблагоприятни ефекти във водната среда.
Предболнична първа помощ: При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух и го дръжте в покой. Ако дихателния проблем
продължи, повикайте лекар; При контакт с кожата: Незабавно премахнете замърсеното облекло и измийте кожата с вода и сапун. Ако
дразненето продължава, потърсете медицинска помощ; При контакт с очите: Незабавно изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако имате и 
ако могат да бъдат отстранени. За да запазите незасегнатото око мийте от основата на носа в посока навън. Продължете да промивате. Ако дразненето 
продължава, повикайте лекар; При поглъщане: Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода (3-4 чаши). 
НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ повръщане! Незабавно потърсете лекарска помощ.
Съхранение: Складирайте препарата затворен, в оригинална опаковка, далеч от досег на деца, на сухо и хладно място, при температура от 0 до 30 ºС, далеч от 
храни, напитки или фуражи. 
Важно: Внимание! Да не се смесва с други вещества! Производителят/вносителят не носят отговорност за вреди, причинени от неправилната употреба на препарата. 
Забележка: Препаратът също има и алгицидно действие при употреба 100 мл/ м³ на всеки 5-8 дни.
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.
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