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Podwyższa pH i alkaliczność wody w basenach i wannach Spa.

•  proszek do szybkiego podwyższania pH nie pozostawiający 
osadów.

•  zawiera duże stężenie czynników aktywnych.
•  w stanie rozpuszczonym może być używany z różnymi środkami 

dezynfekującymi i produktami pomocniczymi oraz z wszelkiego 
rodzaju urządzeniami filtrującymi.

•  ma bardzo niską zawartość substancji nierozpuszczalnych.
•  nie pieni się jeśli stosowany jest wg zalecanych dawek.
•  przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany w 

miejscu suchym i w temperaturze niższej niż 40°C.

węglan sodu

Użyć bezpośrednio do basenu lub wanny Spa na jak największej 
powierzchni lub powoli wsypać do skimmera po wcześniejszym 
upewnieniu się, że nie zawiera on chloru; sprawdzić etykiety na 
opakowaniach. W celu podwyższenia pH wody średnio alka-
licznej o 0,2 jednostki (całkowite miano alkalimetryczne bliskie 
(100mg/l)) należy zastosować około 15 g produktu na m3 wody.

Utrzymywać wartość pH na poziomie 7,0-7,6 w zależności od me-
tody pielęgnacyjnej tak, aby woda nie stała się agresywna dla 
skóry i aby zoptymalizować skuteczność dezynfektanta.

Uwaga! Nie mieszać z żadnym innym środkiem. Nigdy nie roz-
puszczać przed użyciem. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio 
na produkt. W przypadku kontaktu z niewielkimi ilościami wody 
produkt ten może reagować gwałtownie. Jeżeli do produktu do-
łączono miarkę należy używać ją tylko i wyłącznie do dozowania 
produktu, umieścić z powrotem wysuszoną miarkę w pojemniku. 
Nigdy nie należy wsypywać niniejszego produktu na powierzch-
nię wody w obecności kąpiących się osób. Produkt należy prze-
chowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie prze-
ciętna temperatura dzienna nie przekracza 35ºC.
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H319 – Działa drażniąco na oczy.
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.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kon-
taktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażnią-
cego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


