
Alba Super
Prevence výskytu ras a spór v bazénové vodě

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Čištění: Po základním vyčištění bazénu (především hran a spár) nastříkejte na tyto plochy
jednoprocentní roztok Alba Super. První dávkování: 100 ml na 10 m³ bazénové vody. Průběžné dávkování: Každých 14 dní 80
ml na 10 m³ vody. Přípravek vždy nejprve rozmíchejte s vodou ve vhodné nádobě a poté opatrně vlévejte pomalu podél stěn
bazénu. Při extrémních povětrnostních podmínkách (vysokých teplotách nebo prudkých deštích), nebo nadměrném využívání
bazénu je nutno dávkování zvýšit. Nárazové dávkování: 500 ml na 10 m³ vody. Nikdy nepřidávat Alba Super do jezírek s
živočichy!
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: kapalina. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc v případě nehody: Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch,
při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Po kontaktu s pokožkou: Všeobecně není pro pokožku dráždivý. Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí
vodou. Po požití: Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Vliv na životní prostředí: Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Produkt se
nesmí vlévat do odpadu nebo do kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a
plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před
přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte
uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
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Vhodný pro automatická regulační a dávkovací zařízení
Absolutně nepěnivý, vhodný pro použití v bazénech s protiproudy a ve
vířivých vanách; pH neutrální, bez chuti a zápachu
Dobře se snáší s běžnými prostředky používanými k ošetření
bazénové vody
Odolný vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření

Varování

Číslo výr.
0602001

1 l

Distributor:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.

Nad Safinou 348
Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz,
info@chemoform.cz
IČ: 27118096

Výrobca: 
Chemoform AG

Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoformgroup

Doba použitelnosti do: 10.2016
Obsahuje: 
poly[(chlormethyl)oxiran-co-dimethylamin]/poly(epichlorhy
drin-co-dimethylamin), 280 mg/g 
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