
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 wyznaczonego odbiorcy 
                  odpadów.

Środek w płynie przeznaczony do hamowania rozwoju glonów 
w wannach Spa dla odbiorców publicznych i prywatnych. 

polimeryczny czwartorzędowy chlorek amoniowy 150g/l, kwas 
siarkowy(VI)

Upewnić się, że filtracja jest włączona. Wlać produkt bezpośrednio 
do wanny Spa, jak najbliżej powierzchni przed dyszami tłoczącymi 
(jeśli występują).

Jako zabieg dodatkowy do optymalizacji jakości wody 
(prewencyjnie), stosując 2 zakrętki (30ml) na m3 wody co 
2 tygodnie. Produkt wykazuje działanie biobójcze po 72h. 
Utrzymywać wartość pH na poziomie od 7,2 do 7,8 w zależności od 
metody pielęgnacyjnej.

W przypadku wystąpienia zielonej wody (zaradczo), stosując 4 
nakrętki (60ml) na m3 wody. W przypadku wystąpienia glonów 
należy dokładnie wyszczotkować miejsca, w których gromadzą się 
glony (ściany, drabinki…) przed przystąpieniem do zabiegu.

UWAGA! Nie mieszać z żadnym innym środkiem. Nigdy nie 
rozcieńczać przed użyciem. Nigdy nie należy  wlewać niniejszego 
produktu na powierzchnię wody w obecności kąpiących się 
osób. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą 
wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 
35°C.

• Nie pieni się jeśli stosowany jest wg zalecanych dawek.
• Krystalizuje wodę.
• Do zastosowania ze wszystkimi urządzeniami filtrującymi.
• Skuteczny nawet przy niewyregulowanym pH.
• Nie zmienia poziomu pH wody. 
• Stabilność  produktu będzie przedłużona, gdy jego 
   przechowywanie odbywać się będzie poniżej 40°C. 

karta techniczna

hth Spa Krystalizator
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