hth Spa Bezchlorowy
Szokowy
zastosowanie
Środek dezynfekujący w proszku o właściwościach
bakteriobójczych przeznaczony do profesjonalnej
dezynfekcji wody w wannach Spa dla odbiorców prywatnych.
Przeznaczony do profesjonalnego użytkowania. Zapobiega
zielenieniu się i mętnieniu wody.

zalety

• Proszek bezchlorowy o bardzo szybkim działaniu.
• Produkt rozpuszczający się.
• Zawiera dużo czynników aktywnych.
• Nie zawiera kwasu izocyjanurowego ( stabilizator).
• Do zastosowania do każdego rodzaju wody, nawet do bardzo
twardej.
• Nadaje się do każdego systemu filtracyjnego .
• Skuteczny nawet przy niewyregulowanym pH.
• Przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany
w miejscu suchym i temperaturze niższej niż 40°C.

skład

bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczan)pentapotasu 1000g/kg
(CAS:70693-62-8, WE:274-778-7)

sposób użycia

Upewnić się, że filtracja jest włączona. Stosować bezpośrednio do
wanny Spa, rozsypać produkt na jak największej powierzchni wody
w Spa. Przywrócenie zielonej/mętnej wody do odpowiedniego
stanu: zastosować 20 gramów na m3 wody
UWAGA! Nie mieszać z innymi produktami. Nigdy nie wlewać wody
bezpośrednio na produkt. W przypadku kontaktu z niewielkimi
ilościami wody produkt ten może reagować gwałtownie. Jeżeli
do produktu dołączono miarkę należy używać ją tylko i wyłącznie
do dozowania produktu, umieścić z powrotem wysuszoną miarkę
w pojemniku. Nigdy nie należy wsypywać 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.

środki bezpieczeństwa

H302 – Działa szkodliwe po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
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
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].
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego
na świeże 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
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 - Zawartość/pojemnik przekazać do specjalistycznego
punktu przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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