
Nie pieniący się płyn do aktywowania HTH Tabletek Utlenia-
jących 20g, zapobiegający rozwojowi glonów. Przeznaczony 
do profesjonalnego zastosowania na basenach prywatnych.  
Działa w połączeniu z HTH TABLETKI UTLENIAJĄCE 20g.
HTH PŁYN AKTYWUJĄCY stanowi część systemu bezchloro-
wego uzdatniania wody w basenie. Tylko połączenie aktywato-
ra z produktem HTH TABLETKI UTLENIAJĄCE 20g zapewnia 
dezynfekcję wody i ochronę przeciwko glonom.

polimeryczny czwartorzędowy chlorek amoniowy 100 g/l H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą 
ilością wody.
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.
P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P391 - Zebrać wyciek.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy 
odpadów.
  

Produkt ten należy stosować wyłącznie w celu poniżej opisanym. 
Aby dezynfekcja była skuteczna i kompletna wyregulować pH mię-
dzy 7.0 i 7.4 za pomocą hth obniżającego pH lub hth podwyższają-
cego pH.
Przy pierwszym zastosowaniu: wlać 200ml hth PŁYN AKTYWU-
JĄCY na 10 m³ bezpośrednio do basenu przy działającym filtrze 
oraz 10 HTH TABLETEK UTLENIAJĄCYCH 20g na 10 m³. Przy na-
stępnych zastosowaniach: raz na tydzień wlać 100ml aktywatora 
na 10 m³ bezpośrednio do basenu przy działającym filtrze oraz 5 
HTH TABLETEK UTLENIAJĄCYCH 20g na 10 m³. Najlepiej wlać 
produkt wieczorem, po opuszczeniu basenu przez jego użytkow-
ników. Przed korzystaniem z basenu odczekać, aż produkt  ulegnie 
wymieszaniu się z wodą. W przypadku dużej frekwencji na basenie, 
deszczu, burzy, wysokich temperatur lub pojawienia się śladów 
smaru zwiększyć dozę, nawet ją podwoić, gdy to jest potrzebne lub 
używać częściej produktu.

Uwaga! Przy użyciu HTH TABLETEK UTLENIAJĄCYCH 20g i akty-
watora żaden inny środek glonobójczy mający także funkcję HTH 
Płyn Aktywujący nie może być użyty jednocześnie  lub dodany do 
wody. Nigdy nie należy wlewać niniejszego produktu na powierzch-
nię wody w obecności kąpiących się osób. Produkt przechowywać 
w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach . Pojemniki przechowywać w miejscu suchym, z 
dobrą wentylacją, chronić przed działaniem wysokiej temperatu-
ry, źródłami ciepła i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 35°C.

·       Środek w płynie zapobiegający rozwojowi glonów.
·       Wzmacnia efekt dezynfekcji.
·       Nadaje wodzie krystaliczną czystość.
·       Nie powoduje powstawania piany.
·       Do systematycznego stosowania.
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