EZ-CHLOR Masszázs- és Úszómedencékhez

Gyorsan oldódó stabilizált klór granulátum
Elpusztítja a baktériumokat és oxidálja a szerves szennyeződéseket.
Használati utasítás: A MELLÉKELT KANÁL 10 GRAMM Ez-chlor-t TARTALMAZ. Használat előtt ellenőrizze a medencében a
klór illetve a bróm szintet.
Amennyiben a bróm/klór szint:
1000 L vízhez kell adni az Ez-chlor-ból:
0 - 1.0 ppm
20 grammot (2 kanál)
1 - 3.0 ppm
10 grammot (1 kanál)
Több, mint 3.0 ppm
0
Fürdőzés után adjon 1000 Literenként 20 gramm (2 kanál) ez-chlor -t a vízhez. Keringtesse a vizet 15-30 percig. A medence
gyakori használata esetén nagyobb mennyiségű ez-chlor adagolása válhat szükségessé, hogy a minimálisan szükséges 3.00
ppm-es szintet megtartsuk.
A medence első feltöltése: 1. Mielőtt feltöltené a medencét, ellenőriztesse a vizet Hydropool kereskedőjével. 2. Töltse fel a
medencét és vegye figyelembe a kereskedő instrukcióit a víz egyensúly szabályozásához.
A medence rendszeres karbantartása:
1. Ellenőrizze napi rendszerességgel a pH-t és a klór- illetve brómtartalom szintjét. 2. Ellenőrizze heti rendszerességgel a
teljes lúgosságot és korrigálja ez-buffer-rel. 3. Annak érdekében, hogy a medence vize tündöklő tisztaságú legyen, adjon a
vízhez heti rendszerességgel Spa-glo-t az elszíneződést és az ásványlerakódást megelőzendő. 4. Szükség esetén adjon a
vízhez ez-Bubble Burst Buborék-bontót habképződés ellen.
FIGYELEM! Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. GYERMEKEKTŐL SZIGORÚAN
ELZÁRVA TÁROLANDÓ! Kerülje az érintkezését bőrrel, szemmel, ruhával. Gumikesztyű használata elengedhetetlen. Ne nyelje
le, ne lélegezze be. Tartsa a dobozt zárva és tárolja száraz, hűvös helyen. Tökéletesen öblítse ki a kiürült dobozt mielőtt kidobná.
Semmi esetre se használja fel újra. MEGSEMMISÍTÉS: A termék megsemmisítéséhez szükséges tudnivalókról érdeklődjön a
gyártónál illetve az ön körzetében felelős szervezetnél. Hulladékkezelési útmutató: Tökéletesen öblítse ki a kiürült
dobozt, mielôtt kidobná. Ne használja fel újra. A termék megsemmisítéséhez, illetve véletlen kiömlése esetén szükséges
teendôkrôl, tudnivalókról érdeklôdjön a Hydropool ügyfélszolgálatánál (Tel.: +36 30 645-7001).
ELSŐSEGÉLY: Szemmel érintkezve: Bő vízzel legalább 20 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. Bőrrel
érintkezve: Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. Lenyelve: Ne hánytassuk a sérültet. Azonnal forduljunk
orvoshoz! A sérült öblítse ki a száját vízzel. Itassunk meg vele 2 pohár vizet. Soha ne adjunk semmit szájon át eszméletlen
sérültnek! Belélegezve: Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell
adni. Orvoshoz kell fordulni.
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 +1 613 996-6666 (kanadai hívószám)
Összetétel: NÁTRIUM-DIKLORO-S-TRIAZIN-TRION, adalékanyagok. H mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló
hatású; H302 Lenyelve ártalmas; H319 Súlyos szemirritációt okozhat; H335 Légúti irritációt okozhat; H410 Nagyon mérgező a
vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 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.
OKBI azonosító: B-13100271. Forgalmazza: Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Batthyány utca 28.), tel.: +36 30 645-7001

Veszélyességi szimbólum:

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

