EZFILTER-NU - SZŰRŐTISZTÍTÓ FOLYADÉK
Oldja a rozsdát, a vízkövet, a kálcium-lerakódást, a szennyeződéseket és az olajat.
Meghosszabbítja a szűrőpatron élettartamát. Növeli a szűrő hatékonyságát.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Tisztítsa meg a szűrőt a megszokott módon a darabos szennyeződésektől.
2. Helyezze a szűrőt a filtertisztító tartályba, engedjen rá annyi vizet, hogy ellepje.
3. Öntsön bele ~300 ml ezfilter-nu-t.
4. Finoman keverje fel, majd hagyja így állni egy éjszakát (legfeljebb).
5. Emelje ki a szűrőt az oldatból és mossa le nagy nyomású vízsugárral (kerti
slaggal). Mossa át jól minden szögletét.
6. Helyezze vissza a szűrőt a medencébe.
7. Semlegesítse az esetleges maradék ezfilter-nu -t fokozatosan easyup-ot
hozzáadva a habosodás megszűnéséig.
FIGYELEM: Lenyelés esetén káros. Kerülje szemmel, bőrrel, ruhával való érintkezését.
Semmi esetre se öntse a medencébe.
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: Foszforsavat tartalmaz. Szembe, illetve bőrre fröccsenése esetén
azonnal öblítse le bő vízzel. Lenyelése esetén igyon 3-4 pohár tejet vagy langyos vizet.
Ne hánytassa ki. Azonnal forduljon orvoshoz.
NE KEVERJE EGYÉB KÉMIAI VEGYÜLETTEL
GYERMEKEKTŐL SZIGORÚAN ELZÁRVA TÁROLANDÓ
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: Foszforsav; Nonilfenol-etoxilát; Etilénglikol-monobutiléter; víz.
H mondatok: H302 Lenyelve ártalmas; H312 Bőrrel érintkezve ártalmas; H314 Súlyos
égési sérülést és szemkárosodást okoz; H315 Bőrirritáló hatású.; H319 Súlyos
szemirritációt okozhat; H332 Belélegezve ártalmas; H335 Légúti irritációt okozhat;
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P mondatok: P261 Kerülje a por/gőz/köd 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; P310 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-13100269.
Forgalmazza: Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Batthyány utca 28.), tel.: +36
30 645 7001
Veszélyességi szimbólum:

Figyelmeztetés: Veszély! Bővebb információ a biztonsági adatlapon.
Töltettömeg: 1000 ml
Felhasználható: a felbontástól számított 3 évig. Tartsa a dobozt zárva és tárolja száraz,
hűvös helyen.

