EZBUFFER – pH NÖVELŐ
Növeli a masszázsmedence vizének teljes alkalitását és stabilizálja a pH-értékét
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A mellékelt kanállal 15 gramm pH növelőt lehet kimérni.
1.

Ellenőrizze a masszázsmedence vizének teljes alkalitását. Az ideális érték 120-150 ppm.
Korrigálja, amennyiben szükséges.

2.
Alacsony:
ezbuffer hozzáadás
Mért teljes alkalitás
120 ppm
110 ppm
100 ppm
90 ppm
80 ppm
70 ppm
60 ppm
50 ppm
40 ppm
30 ppm
20 ppm
10 ppm
3.
4.

OK
120-150 ppm

Magas:
ezdown hozzáadása
1 m3-hez szükséges ezdown
0g
15 g
30 g
45 g
60 g
75 g
90 g
105 g
120 g
135 g
150 g
165 g

Az ezbuffer pH növelő hozzáadása után aktiválja a vízpumpát 5 percre, majd ellenőrizze
újra a teljes alkalitást.
Ellenőrizze a víz pH-értékét. Az ideális érték 7,4-7,8. Amennyiben a pH 7,8 vagy több és a
teljes alkalitás 150 ppm alatt van, adjon 15 gramm ezdown -t 1000 l vízhez.

FIGYELEM!
Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, GYERMEKEKTŐL SZIGORÚAN ELZÁRVA TÁROLANDÓ! Ne
vegyítse a terméket egyéb kémiai anyaggal.
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.
ELSŐSEGÉLY
Elsősegély: bőrrel érintkezve: távolítsa el a szennyezett ruházatot, mossa le az érintett bőrfelületet
szappannal és bő vízzel. Elsősegélynyújtás nem indokolt. Szembe kerülve: azonnal mossa ki a szemet
hideg vízzel, öblítse legalább 15 percig. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon orvoshoz! Belélegezve:
elsősegélynyújtás nem indokolt. Lenyelve: azonnal forduljunk orvoshoz! Ne hánytassa a sérültet.
A MEDENCE VIZÉNEK VEGYI KEZELÉSE: ha további instrukciókra volna szüksége, forduljon a Hydropool
ügyfélszolgálatához (tel: +36 30 645 7001).
SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM:
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
A termék nem tartalmaz az 67/548/EEK és/vagy 1999/45/EK irányelv(ek) szerinti veszélyes összetevőt.
Forgalmazza: Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Batthyány utca 28.), tel.: +36 30 645 7001
Töltettömeg: 450 g
Felhasználható: a felbontástól számított 3 évig. Tartsa a dobozt zárva és tárolja száraz, hűvös helyen.

