
Zapobiega mętnieniu wody, zwiększa wydajność filtracji.  
Mikroorganizmy, substancje organiczne (produkty rozkładu, 
etc.) i mineralne (muł, glina, cząsteczki metalu, etc.) obecne w 
zawieszeniu lub stanie koloidalnym są zbyt drobne by zostały 
zatrzymane przez filtr. Flokulacja polega na gromadzeniu się 
tych cząsteczek, tak, aby mogły być one usunięte przez filtr.

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 – Przed użyciem przeczytać etykietę.
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.

•  Wkłady o wadze 125 gramów, z kontrolowaną rozpuszczalnością. 
• Dzięki opakowaniu nie ma bezpośredniego kontaktu ze 
   środkiem.
•  Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami do filtracji piaskowej.
• Kompatybilny, po rozpuszczeniu, ze środkami do dezynfekcji i 
    innymi środkami do pielęgnacji wody basenowej.
•  Produkt, w zalecanych dawkach, nie ma negatywnego wpływu na 
   środowisko. 
• Stabilność produktu będzie przedłużona, gdy jego 
   przechowywanie odbywać się będzie poniżej 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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