
Środek dezynfekujący o właściwościach bakteriobójczych 
przeznaczony do profesjonalnej dezynfekcji wody w basenach 
kąpielowych publicznych i prywatnych. Produkt przeznaczony 
do profesjonalnego użytkowania. 

siarczan glinu H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
EUH070 - Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się 
do nich. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
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.

Jeżeli zmętnienie wody jest znaczne, po szokowym zachlorowaniu 
lub po płukaniu wtórnym filtra (raz lub dwa razy w miesiącu), włóż 
jeden wkład hth FLOKULANT W NABOJACH na 25m3 wody 
do skimmera lub do filtra wstępnego pompy. Ważne jest, aby 
żadne inne środki do pielęgnacji nie były obecne w skimmerze. 
Upewnić się, że filtracja jest włączona. Regularne stosowanie hth 
FLOKULANT W NABOJACH znacznie poprawia jakość filtracji i 
w rezultacie pomaga utrzymać wodę w czystości. Do pielęgnacji 
zapobiegawczej, stosuj co najmniej jeden wkład hth FLOKULANT 
W NABOJACH na 25m3 wody, co 15 dni. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów wynikających ze stosowania hth FLOKULANT W 
NABOJACH, utrzymuj poziom pH w zakresie 7.0 do 7.4.

•Szybko rozpuszczający się proszek, zawierający chlor 
nieorganiczny, nie pozostawiający osadów, przeznaczony do 
dezynfekcji szokowej.
• Opakowanie wyposażone w dozującą nakrętkę.
  Błyskawicznie uzdatnia zzieleniałą i mętną wodę.
• Najbardziej skoncentrowany podchloryn wapnia dostępny na 
rynku.
• Bez stabilizatora (Trichloroizocyjanuraty, 
dichloroizocyjanuraty).
• Nadaje się do każdego systemu filtrującego.
• Przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany
  w miejscu suchym i w temperaturze niższej niż 40 °C.
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UWAGA! hth FLOKULANT W NABOJACH nie może być używany 
w filtrach ze złożem okrzemkowym oraz filtrach kartuszowych. 
Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą 
wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 
35°C.
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