
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EZSHOCK – MEDENCE-SOKK 
Masszázsmedence víztisztító klórtartalmú granulátum 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:  
A mellékelt kanál 10 gramm ezshock granulátum  kimérésére alkalmas. Használat előtt ellenőrizze a 

medence klórszintjét.  Napi rendszerességel igazítsa az értékeket a megadott helyes intervallumokba; ezen 
értékek a Hydropool tesztcsíkokkal ellenőrizhetők (bőrirritáció esetén javasoljuk bróm, illetve aktív oxigén 

használatát).  
Megengedett szabad klór-szint: 3,0-5,0 ppm. pH: 7,2-7,8. Kálcium-keménység: 150- 200 ppm. Teljes 
lúgosság: 100-120 ppm. A medence vizet kezdetben 1000 literenként 35 gramm ezshock -al kezelje. 
Használat előtt legalább 15 percig áramoltassa a vizet. Minden használati időszak után szükséges a 
szuperklórozás. Kezelje a vizet naponta a kívánt értékek megtartása érdekében 15g/1000l arányban, vagy 
igény szerint. Az esetlegesen kellemetlen szagúvá váló, habosodó, zavarossá váló víz azt jelzi, hogy a 
vegyszer mennyisége nem megfelelő. Ehhez hasonló tünetek kezeléséhez adjon a vízhez ezshock -ot 
50g/1000l arányban. Áramoltassa a vizet legalább 30 percig és várjon 4 órát a medence használata előtt. 
Annak érdekében, hogy tartósan tiszta medencevizünk legyen, rendszeres időközönként le kell ereszteni a 
vizet. A MEDENCE TELJES LEERESZTÉSE között eltelt napok száma megfelel a medence literben megadott 
űrtartalmának, osztva tízszer a napi maximális fürdőzők számával. Töltse fel a medencét vízzel és kövesse 
ismét a használati utasítást. A víz hőmérséklete maximum 40°C lehet, ezen a hőfokon való használati ideje 
pedig legfeljebb 15 perc. 
 
FIGYELEM! 
Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. 
Gyermekektől szigorúan elzárva tárolandó. Erőteljes oxidációt okoz. Kerülje bőrrel és szemmel való 
mindennemű érintkezését. Veszélyes lenyelni. Tartsa a dobozt zárva és tárolja száraz, hűvös helyen. 
Hulladékkezelési útmutató: Öblítse ki a kiürült dobozt mielőtt kidobná. Ne használja fel újra. A termék 
megsemmisítéséhez, illetve véletlen kiömlése esetén szükséges teendőkről, tudnivalókról érdeklődjön a 
Hydropool ügyfélszolgálatnál (tel: +36 30 645 7001). 
 

ELSŐSEGÉLY:  Bőrrel vagy szemmel való érintkezése esetén legalább 15 percen át öblítse vízzel. Szemek 
esetén forduljon orvoshoz. Lenyelése esetén egy pohár tej vagy víz fogyasztása javasolt. Azonnal hívjon 

orvost.      

 

A MEDENCE VIZÉNEK VEGYI KEZELÉSE: ha további instrukciókra volna szüksége, forduljon a Hydropool 

ügyfélszolgálatához (tel: +36 30 645 7001). 
 
SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM:  
Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: Tel.:+36-80-20-11-99/+36-1-476-64-64  
(Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható). 
A gyártó segélyhívó száma: CANUTEC +1 (613)-996-6666 
 
Összetétel: Lítium-hipoklorit, Nátrium-klorid, Nátrium-szulfát, Lítium-klorid, Lítium-karbonát, Lítium-klorát, 

Lítium-hidroxid.  
 
H mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású; H302 Lenyelve ártalmas; H319 Súlyos 
szemirritációt okozhat; H335 Légúti irritációt okozhat; H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
 
P mondatok: P220 Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó; P261 Kerülje a por belégzését; P273 
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását; P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 
használata kötelező; P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 
vagy orvoshoz; P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása; P310 Azonnal forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 
OKBI azonosító: B-12110118.  

Forgalmazza: Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Batthyány utca 28.), tel.: +36-30-645-7001  
 
Veszélyességi szimbólum: 

       
Figyelmeztetés: Veszély! Bővebb információ a biztonsági adatlapon. 
 
Töltettömeg: 4 kg 
Felhasználható: a felbontástól számított 3 évig. Tartsa a dobozt zárva és tárolja száraz, hűvös helyen.  


