
Czyści i usuwa kamień z filtra piaskowego lub wkładu 
kartuszowego. 

• zaawansowany technologicznie środek czyszczący 
zaprojektowany w ścisłej współpracy z producentami filtrów 
i osprzętu.
• zawiera wysokoaktywne składniki.
• wysoko efektywny w zwalczaniu osadów.
• nie wydziela oparów.
• odpowiedni do wszystkich typów filtrów poza filtrami na 
węgiel aktywny (stosowanych do rybek akwariowych, wody 
pitnej).
• przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany 
w miejscu suchym i w temperaturze niższej niż  40°C.

kwas fosforowy, kwas chlorowodorowy H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. 
NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ 
(lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG 
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego 
na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego 
oddychania.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem KARTA CHARAKTERYSTYKI
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem
P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem
P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do organizacji samorządu 
gospodarczego wskazanej przez dostawcę.

 

Filtr z wkładem kartuszowym: W pojemniku umożliwiającym 
zanurzenie wkładów, rozcieńczyć HTH Spa CZYSZCZĄCY FILTR 
w proporcji ½ l na 5l wody. Pozostawić na minimum 2 godziny, a 
następnie wyszczotkować i wypłukać wkłady bieżącą wodą.

Filtr piaskowy Ø < 50 cm: Wlać 1 l hth Spa CZYSZCZĄCY FILTR 
bezpośrednio do otwartego filtra, na piasek. Pozostawić na 
co najmniej pół dnia. Następnie płukać filtr przez co najmniej 1 
minutę.

Procedura rozcieńczania produktu: 
1. Należy zastosować czyste naczynie przeznaczone wyłącznie 
do tego celu. 
2. Na początek wlać odpowiednią ilość wody.
3. Delikatnie mieszając, powoli wlać właściwą ilość produktu.

Uwaga! Nie mieszać z żadnym innym środkiem. W przypadku 
konieczności rozcieńczenia produktu przestrzegać zalecanej 
procedury. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. 
W przypadku kontaktu z niewielkimi ilościami wody produkt ten 
może reagować gwałtownie. Produkt należy przechowywać w 
miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura 
dzienna nie przekracza 35ºC.
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