
Środek dezynfekujący o właściwościach bakteriobójczych 
przeznaczony do profesjonalnej dezynfekcji wody w wannach 
Spa dla odbiorców  publicznych i prywatnych. Produkt 
przeznaczony do profesjonalnego użytkowania.

podchloryn wapnia H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
P102 - Chronić przed dziećmi.
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 [lub prysznicem].
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.

Upewnić się, że filtracja jest włączona. Ustawić pH między 7.0 a 7.4. 
Zastosować 15 g produktu na m3 wody. Dozować przy pracującym 
filtrze, rozsypać po powierzchni wody.

UWAGA! Nie mieszać z żadnym innym środkiem. Nigdy nie 
rozpuszczać  przed użyciem. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio 
na produkt. W przypadku kontaktu z niewielkimi ilościami wody 
produkt ten może reagować gwałtownie. W kontakcie z kwasami 
uwalnia toksyczne gazy. Nie stosować razem z innymi produktami. 
Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Przechowywać w 
oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. Pojemnik chronić przed działaniem wysokiej 
temperatury, źródłami ciepła i bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, 
z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie 
przekracza 35°C. Nigdy nie należy wsypywać  niniejszego produktu 
na powierzchnię wody w obecności kąpiących się osób.

• Szybko działający proszek.
• Nie zawiera kwasu chlorowodorowego.
•  Przeciw zielonkawej lub mętnej wodzie.
• Świetnie dezynfekuje i klaruje.
• Łatwy w użyciu.
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