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Środek dezynfekujący o właściwościach bakteriobójczych 
przeznaczony do profesjonalnej dezynfekcji wody w basenach 
kąpielowych prywatnych.

·  Tabletki na bazie tlenu o bardzo szybkim działaniu.
·  Produkt szybko rozpuszczalny.
·  Może być stosowany do każdego rodzaju wody, nawet do wody 

bardzo twardej.
·  Do systematycznego stosowania.

Bis (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) potasu 930 g/kg 
(CAS: 70693-62-8, WE:274-778-7)

Ustabilizować parametry pH między 7.0 i 7.4. Przy działającym 
filtrze dodać 10 tabletek na 10 m³ wody do skimmera lub boi pły-
wającej raz na tydzień. Dla uzyskania najlepszej skuteczności 
stosować HTH PŁYN AKTYWUJĄCY raz w tygodniu.

UWAGA! Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. 
W przypadku kontaktu z niewielkimi ilościami wody produkt ten 
może reagować gwałtownie. Nigdy nie umieszczać dozownika 
pływającego w skimmerze. Przed kąpielą napełnić czyste wia-
dro 10 l wody, wyjąć dozownik z basenu i umieścić go w wiadrze 
napełnionym wodą. Przechowywać go w bezpiecznym miejscu
z dala od osób kąpiących się. Po zakończonej kąpieli, umieścić
z powrotem dozownik w basenie. Nigdy nie należy wlewać niniej-
szego produktu na powierzchnię wody w obecności kąpiących 
się osób. Produkt przechowywać w oryginalnych, właściwie 
oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach . Pojemni-
ki przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, chronić 
przed działaniem wysokiej temperatury, źródłami ciepła i bez-
pośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać
w temperaturze powyżej 35°C.

HTH Tabletki 
Utleniające 20 g
Zastosowanie

Zalety

Środki bezpieczeństwa

UWAGA

Skład

Sposób użycia

H302 – Działa szkodliwe po połknięciu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki.
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.
P264 – Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P370+P378 – W PRZYPADKU POŻARU: Użyć suchy piasek, 
suche proszki gaśnicze lub pianę alkoholoodporną do gaszenia.
P501 – Zawartość/pojemnik przekazać do specjalistycznego 
punktu przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.          


