Szybko rozpuszczający się granulat bakteriobójczy i grzybobójczy do
dezynfekcji wody metodą tlenową w basenach kąpielowych.
- szybko rozpuszczalny preparat tlenowy w postaci granulatu
- stosować z Aquablanc A (efekt synergii)
- zapewnia dezynfekcję metodą tlenową, która jest alternatywną do metody chlorowej
- nie zawiera chloru - przeznaczony do zwalczania grzybów, bakterii oraz wirusów
- bez zapachu chloru, bez chloramin
- działa biobójczo na szczepy: Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus ureus w stężeniu
320mg/l czas kontaktu 240min t 20°C
- rozpuszcza się szybko i całkowicie, nie tworzy osadu i nie zatyka filtrów
Stosowanie:
Przy pierwszym dozowaniu: 200g (4 miarki) Aquablanc O2 i 300ml Aquablanc A na każde 10m3
(10000L ) wody basenowej.
Dozowanie uzupełniające:
raz w tygodniu 100g (2 miarki) Aquablanc O2 na 10m3 (10000L) wody, po wymieszaniu w wiadrze
z wodą dozować bezpośrednio do basenu, i co 14 dni dolać bezpośrednio do basenu 100ml
Aquablanc A na każde 10m3 (10000L) wody. W celu dokładnego określenia i kontroli ilości
dozowanej skontrolować urządzeniem do testowania tlenu jego zawartość. Zawartość po 2
godzinach od momentu dozowania nie powinna wynosić mniej niż 8mg/l, nie może spaść poniżej
5 mg/l. Dozowanie powinno się przeprowadzać wieczorem. Zalecana wartość pH w wodzie 7,0 –
7,4.
Przechowywanie i termin ważności:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 0oC. Aquablanc O2 jest
zdatny do użycia przez 2-3 lata. Dokładny termin ważności na opakowaniu.
Pierwsza pomoc: Przy wdychaniu: usunąć osobę poszkodowaną z obszary zagrożenia zachowując własne
bezpieczeństwo. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. Jeżeli poszkodowany jest
nieprzytomny, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie
jeżeli poszkodowany nie oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza. Przy kontakcie ze skórą: zanieczyszczone
miejsce niezwłocznie spłukać dużą ilością wody i umyć mydłem. Zasięgnąć porady lekarza. Przy kontakcie z
oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece przez co najmniej 15 minut,
zdjąć szkła kontaktowe. Unikać dużego strumienia wody by nie doprowadzić do uszkodzenia rogówki. Jeżeli
podrażnienie nie ustąpi należy skonsultować się natychmiast z okulistą. Przy spożyciu: Płukać usta dużą ilością
wody nie połykać. Jeżeli produkt został połknięty, podać do picia dużą ilość wody. Osobę wymiotującą leżącą na
plecach należy przewrócić na bok.. Natychmiast wezwać lekarza. Zalecenia ogólne: Natychmiast zdjąć
zanieczyszczoną odzież. Osobie nieprzytomnej nie podawać doustnie żadnych środków , nie wywoływać
wymiotów. Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, dlatego wymagana jest obserwacja lekarska
przez 48godzin.Skutki uboczne stosowania produktu: przy kontakcie ze skórą powoduje oparzenia
charakteryzujące się zaczerwienieniem, silnym bólem, mogą wystąpić pęcherze. Kontakt produktu z oczami może
spowodować głębokie oparzenia gałki ocznej, silny ból; w przypadku spożycia- oparzenia ust, gardła i przewodu
pokarmowego możliwa perforacja. W celu ich uniknięcia przestrzegać warunków stosowania i magazynowania.
Magazynowanie: szczelnie zamknięte oryginalne opakowania, suche ,chłodne, nienasłonecznione i dobrze
wentylowane pomieszczenia w temp.pow.0st.C do 25st.C. Nie składować łącznie z substancjami palnymi,
zasadami, kwasami. Opakowania: tworzywa sztuczne, tektura ,papier. Postępowanie z odpadami: Małe ilości
produktu rozcieńczyć dużą ilością wody, popłuczyny skierować do kanalizacji, większe ilości przekazać do
utylizacji.

Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa: Produkt przechowywać tylko w oryginalnych
pojemnikach, i chronić przez słońcem. Nigdy nie mieszać z innymi chemikaliami! Oczyszczone i
opróżnione PE są wartościowym surowcem wtórnym.
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