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

bis(peroksymonosiarczano)bis (siarczan) potasu 880 g/kg H302 – Działa szkodliwe po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długo-
trwałe skutki.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy po-
kazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
P260 - Nie wdychać pyłu.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
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/prysznicem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDE-
CHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świe-
że 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 kontak-
towe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy 
odpadów.

Ustabilizować parametry pH między 7.0 i 7.4. Przy działającym 
filtrze dodać 10 tabletek na 10 m³ wody do skimmera lub boi 
pływającej 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 wiadro 
10 l  wody, wyjąć dozownik z basenu i umieścić go w wiadrze napeł-
nionym 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 niniejszego produk-
tu na powierzchnię wody w obecności kąpiących się osób. Produkt 
przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczel-
nie zamkniętych opakowaniach . Pojemniki przechowywać w miej-
scu suchym, z dobrą wentylacją, chronić przed działaniem wysokiej 
temperatury, źródłami ciepła i bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 35°C. 

·       Dezynfekcja bezchlorowa.
·       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. 
 

karta techniczna

HTH Tabletki Utleniające
20 g 
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