
SPOSÓB UŻYCIA
 Przed użyciem tego produktu, należy przeczytać wszystkie 

instrukcje oraz podane poniżej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. 
NIE MIESZAĆ Z ŻADNYM INNYM ŚRODKIEM. NIGDY NIE 
ROZPUSZCZAĆ PRZED UŻYCIEM.
Uwaga! Zanieczyszczenie lub niewłaściwe użycie produktu może 
spowodować pożar, wybuch lub wytworzenie się toksycznych gazów.  
• Produkt nie powinien nigdy znajdować się w kontakcie ani nie powinien 
być wymieszany z jakimkolwiek innym produktem (w wiadrze, dozowniku, 
pływaku dozującym, skimmerze, pojemniku itp), • Produkt należy 
przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna 
temperatura dzienna nie przekracza 35°C • Nigdy nie wlewać wody 
bezpośrednio na produkt. W przypadku kontaktu z niewielkimi ilościami wody 
produkt ten może reagować gwałtownie (ciepło, gazy toksyczne, rozpryski)  
• Jeżeli do produktu dołączono miarkę, należy używać ją tylko i wyłącznie do 
dozowania produktu. Po użyciu, umieścić z powrotem wysuszoną miarkę w 
wiadrze. • Nigdy nie należy wlewać produktu na powierzchnię wody w obecności 
kąpiących się osób.

RÓWNOWAGA WODY

2KG

pH MINUS
Mikrogranulki 

WODOSIARCZAN SODU
OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA (SYMBOLE H) / 

BEZPIECZNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA (SYMBOLE 
P): • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. • P101 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę. • P102 Chronić 
przed dziećmi. • P103 Przed użyciem przeczytać 
etykietę. • P280 Stosować rękawice ochronne/
odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  
• P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P310 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub lekarzem.

U Z D A T N I A N I E  W O D Y

150 g = 10 m3* (aby zmniejszyć pH o 0,2 jednostki) 
* Patrz instrukcja obsługi na odwrocie

Ła
twe dozowanie

Miarka

•		OBNIŻA	POZIOM	ODCZYNU	pH 
WODY W BASENIE

•		POPRAWIA	KOMFORT	KĄPIELI

Niebezpiec-
zeństwo
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PORADY
Sprawdzać raz dziennie stężenie chloru i pH wody w basenie za pomocą 
zestawu do analizy wody, aby zapewnić skuteczność chloru i w razie 
potrzeby dostosować pH wody (idealnie między 7,0 a 7,4).

OBLICZANIE	OBJĘTOŚCI	BASENU 

Owalnego       O dowolnym kształcie

Prostokątnego Okrągłego

 
   

  

Obniża	
pH

WSZYSTKIE RODZAJE BASENÓW

CZY	WIESZ,	ŻE...
Gdy pH wody przekracza  

7,6 skuteczność chloru może  
być zmniejszona aż o 50%.

SPOSÓB	UŻYCIA Filtrowanie włączone :

•  Po ustaleniu pH, odczekać kilka godzin w celu wymieszania się wody w basenie 
przed wykonaniem zabiegu szokowego przy użyciu CHLOR SZOK marina.

Idealne badanie Dozowanie Gdzie

pH między 
7,0 a 7,4
Cl 2mg/l

W celu obniżenia pH  
wody średnioalkalicznej  

o 0,2 jednostki (TAC  
bliskie 100 mg/l)

Rozsypać produkt bezpośrednio 
do basenu na jak największej 
powierzchni lub wolno wsypać 

produkt do skimmera

10 m3

x2

= 150 g
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