TECHNICKÝ LIST
H2O POOL SHOCK
ŠOKOVÁ BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA A ZAZIMOVANIE BAZÉNOVEJ VODY
H2O POOL SHOCK je novodobý tekutý koncentrovaný prípravok na šokovú dezinfekciu vody
vo všetkých typoch bazénov (s filtráciou aj bez filtrácie). Má silný a dlhodobý účinok proti
mikroorganizmom a riasam pri uvedení bazéna do prevádzky po dlhšej odstávke . Je vhodný
na rýchle – šokové vyčistenie vody pri extrémnych záťažiach bazénov ( veľké množstvo
kúpajúcich , vysoká teplota vody, výskyt rias a pod.) Je ideálny na zazimovanie bazéna
na konci sezóny.
Vlastnosti:
Ošetrená voda je na pocit príjemná, nie je cítiť po chlóre. Nepoškodzuje žiadne materiály a
nespôsobuje koróziu kovových častí bazénu. Má dlhodobý efekt v porovnaní s inými
úpravami vody a je pH neutrálny.
Návod na použitie:
Upravte pH vody na úroveň 7,0 . Dávku 20 ml / 1m³ (1000 L) aplikujeme priamo do vody
( prípadne cez skimmer – filtráciu) . Pri extrémnom znečistení dávku aplikujte ešte raz
po 6 hodinách alebo počas sezóny podľa potreby . H2O POOL SHOCK dávkujte pri zapnutej
cirkulácii bez prítomnosti osôb v bazéne a nechajte dobre premiešať v celom objeme bazéna.
Kúpať sa môžete po premiešaní celého objemu bazéna . Pre účinnejšiu úpravu vody
doporučujeme kombinovať s dávkovaním oxidačného prípravku H2O OXI podľa návodu
a pravidelne kontrolovať hodnotu pH. Čas potrebný pre biocídny účinok je 120 minút.
Kvalitu bazénovej vody počas sezóny udržiavajte prípravkami H2O POOL a H2O OXI podľa
návodu.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom . Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a
informácie o výrobku .
Obsahuje :
polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
(CAS 68424-85-1) 0,25 g/100 g; menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok ,
parfum .
Skladovanie :
Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred
priamym slnečným žiarením a mrazom.
Upozornenie: Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody
spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel.
Dátum expirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby
Reg.číslo: bio/1746/D/16/CCHLP
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