
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EZ-BROM TABS Masszázs- és Úszómedencékhez 
Segít megelőzni a baktériumok elszaporodását és az algásodást.  
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:  

1. Az Aqua-check lakmusszal ellenőrizze, majd biztosítsa a mindennaposan elvárt 
megfelelő értékeket. Megengedett szabad bróm szint: 3,0-5,0 ppm. pH:7,2-től 7,8-ig. 
Teljes lúgosság: 100-150 ppm. Kálcium-keménység: 100-200 ppm.  

2. Amennyiben automata adagolója van, töltse fel a rekeszeket és szabályozza a 
víznyomást a gyártó utasításainak megfelelően annak érdekében, hogy adekvát bróm 
mennyiség-lecsapódást érjen el. Alternatív megoldásként behelyezheti a tablettákat a 
szűrőkosárba. A szokásos adag körülbelül 5g bróm tabletta 1000 liter medence vízhez. 
ÉSZREVÉTEL: a medence intenzív használata és a magas vízhőmérséklet nagyobb bróm 
mennyiséget követelhet.  

3. Ajánlatos felülklórozni a vizet. Kövesse a felülklórozó termék dobozán lévő címke 
utasításait. Az esetlegesen kellemetlen szagú víz habosodása, zavarossága azt jelzi, 
hogy a vegyszer mennyisége nem megfelelő. Ehhez hasonló problémák korrigálásához 
a megfelelő termékkel való felülklórozás szükséges. Áramoltassa a vizet legalább 30 
percig és várjon 4 órát a medence használata előtt. Megfelelő minőségű víz 
biztosításához a medencét bizonyos időközönként teljes mértékben le kell ereszteni. A 
medence TELJES LEERESZTÉSEI közt 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. 

 
FIGYELMEZTETÉS: közvetlenül érintkezve, a tabletták foltosodást okozhatnak vinyl, illetve egyéb 
szintetikus felületeken. A bróm tabletták egyéb vegyszerektől elkülönítetten, GYERMEKEKTŐL 
SZIGORÚAN ELZÁRVA TÁROLANDÓ! 
 
FIGYELEM! Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. 
Amennyiben a termék beszennyeződik, tüzet illetve robbanást okozhat. Maró anyag. 
Szemkárosodást, bőrön égési sérülést okoz. Bőrrel porként érintkezve esetenként allergiás reakciót 
válthat ki. Belégzése ártalmas illetve végzetes következményekkel járhat. Lenyelése ártalmas, 
végzetes kimenetelű lehet. Kerülje az érintkezését bőrrel, szemmel, ruhával. Gumikesztyű 
használata elengedhetetlen. Ne nyelje le, ne lélegezze be. Tartsa a dobozt zárva és tárolja száraz, 
hűvös helyen.  
Hulladékkezelési útmutató: tökéletesen öblítse ki a kiürült dobozt mielőtt kidobná. Semmi esetre 
se használja fel újra. MEGSEMMISÍTÉS: A termék megsemmisítéséhez szükséges tudnivalókról 
érdeklődjön a Hydropool ügyfélszolgálatnál, illetve az ön körzetében felelős szervezetnél.  
 
ELSŐSEGÉLY: Lenyelése esetén tejbe mártott kenyeret egyen az érintett, majd azt követően olíva- 
vagy étolajat igyon. Ne hánytassa. Szájon keresztül semmit ne adjon eszméletlen embernek. 
Azonnal forduljon orvoshoz vagy toxikológushoz. Szemmel való érintkezés esetén legalább 15 
perces hideg vizes öblögetés szükséges. Bőrrel való érintkezés esetén távolítsa el azonnal a 
rendkívüli vegyi anyagot és legalább 15 percig öblítse hideg vízzel. A szem irritációja esetén 
forduljon orvoshoz. 
 
A MEDENCE ViZÉNEK VEGYI KEZELÉSE: ha további instrukciókra volna szüksége, forduljon 
Hydropool kereskedőjéhez kezelési útmutatóért.  
 
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 társaság segélyhívó száma: CANUTEC + -613-996-6666 
 
 
Összetétel: 1-BRÓM-3-KLÓR-5,5-DIMETILHIDANTION (1-bróm-3-klór-5,5-dimetilhidantoin 96%), 

adalékanyagok.  
 
H mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású; H302 Lenyelve ártalmas; H314 
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz; H317 Allegiás bőrreakciót válthat k; H334 
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat; H400 Nagyon mérgező a vízi 
élővilágra.  
P mondatok: P220 Ruhától, éghető anyagtól távol tartandó; P261 Kerülje a por belélegzését; P264 
A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni; P270 A termék használata közben tilos 
enni, inni vagy dohányozni; P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását; P280 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező; 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-13100270.  

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

Veszélyességi szimbólum: 

             
Figyelmeztetés: Veszély! Bővebb információ a biztonsági adatlapon. 
 
Töltettömeg: 750 g 
Felhasználható: a felbontástól számított 3 év. Tartsa a dobozt zárva és tárolja száraz, hűvös helyen. 


