
HTH Easiflo w pastylkach to szybko rozpuszczalny chlor 
nieorganiczny. Stosowany w basenach do stałej dezynfekcji 
w celu niszczenia bakterii, wirusów, grzybów i alg. Skład: 
Podchloryn wapnia, chlor nieorganiczny.

- Szybko rozpuszczalne pastylki, waga 7 gramów
- Tabletki pokryte są lekką warstwą ochronną
zapewniającą bezpieczeństwo przy kontakcie ze skórą
- Tabletki powlekane środkiem spowalniającym rozpuszczanie, a także 
hamującym wydzielanie się podrażniającego zapachu chloru
- Formuła zawiera środek antyosadowy, stabilny w obecności chloru
- Przy użyciu nie wytwarza się pył
- Zawartość dostępnego chloru 69%
- Nie zawiera kwasu izocyjanurowego
- Stosowany w dozownikach Easiflo
- Przechowywać w temperaturze poniżej 40st C
- Produkt posiada atest PZH oraz pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym

HTH Easiflo Pastylki muszą być dozowane przy użyciu SYSTEMU 
EASIFLO. Zużycie dzienne w granicach od 0,5 do 1,0 kg na 100 m3, 
zależy od frekwencji, nasłonecznienia i intensywności ruchu
wody.
Należy stale kontrolować poziom aktywnego chloru, który powinien 
utrzymywać się w zakresie od 0,4 do 1,4 mg/l. Gdy woda basenu jest 
już ustabilizowana, utrzymywać współczynnik aktywnego chloru na 
poziomie nie niższym niż 2 mg/l i stężenie stabilizatora niższe niż 75 
mg/l, najlepiej między 25 i 50 mg/l. Dozowanie roztworu chlorowego 
powinno się odbywać w sposób przestrzegający regulacje prawne.
Ważne jest sprawdzanie wartości pH, w regularnych odstępach czasu 
i utrzymywanie jej pomiędzy 7.0 a 7.6.

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 KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/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.

Uwaga! Nie używać w połączeniu z innymi produktami. 
Niebezpieczeństwo wydzielania się niebezpiecznychgazów (chlor).
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