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Koncentrált és habzásmentes  

algamentesítő „csillogás“ hatással
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FFFeeelllhhhaaassszzznnnááálllááásssiii   ttteeerrrüüüllleeettt::: Ezt a terméket  kizárólag a megadott 
leírás alapján használja. Magas koncentrátumú és habzás-
mentes algamentesítő „csillogás“ hatással. Magas koncentrá-
tumú és habzásmentes, folyékony algamentesítő anyag, hosszú 
hatástartóssággal az algaképződés megelőzésére, a meglévő 
algák elpusztítására. Az algamentesítő megakadályozza az al-
ga képződését az úszómedencében, segít a zavarosodást okozó 
anyagok eltávolításában és csillogóvá teszi a fürdővizet. Nem 
tartalmaz klórt. 
FFFeeelllhhhaaassszzznnnááálllááásssiii   jjjaaavvvaaassslllaaattt::: A jobb keveredés érdekében oszlassa el 
a víz felszínén az algamentesítő folyadékot. Az adagolást követően 
azonnal lehet fürdeni. A medence előkezelése: 20ml/l arányban 
készítsen oldatot, vigye fel a medence aljára és a falakra majd 
hagyja megszáradni. Első adagolás: 10m3 vízhez adagoljon 100ml 
algamentesítőt. További adagolás: 8-14 naponta 10m3 vízhez 
adagoljon 20ml-t fedett medencéknél szabad téri medencéknél 
40ml-t adagoljon 10m3-ként(adagolhat 10db 20 grammos Klórtablet-
tát vagy klórganulátumot). Erős algásodás esetén 10m3 vízhez 
150ml algamentesítőt adagoljon a fürdővízbe.( adagolhat 10db   
Klórtabletta 20g-t vagy klór granulátumot ). Minden esetben el-
lenőrizze, hogy a víz pH értéke megfelelő legyen.
 
HHHaaatttááásss::: A fürdővízkezelő szer az adagolást követően fejti  ki  a 
hatását. Nincs biztonsági várakozási idő a szakszerű felhasználás 
mellett. A további utasításokat megtalálja a biztonsági adatlapon. A 
fürdővízkezelő szert alkalmazza biztonságosan.Használat előtt 
olvassa el az ismertetőt.

FFFooonnntttooosss   tttuuudddnnniiivvvaaalllóóókkk:::  Az adagolás mértéke emelkedhet, amennyi-
ben az úszómedence sokat van használatban, esővíz került a 
medencébe, magas a hőmérséklet vagy csúszóssá vált a 
felület, ebben az esetben kétszeres mennyiség is adagolható.Az 
algamentesítővel kezelt vizet ne engedje halakra. Minden az 
adagoláshoz szükséges érték megközelítő jellegű, melyből 
adódóan semmilyen jogi felelősség nem hárítható át.

Előírások megsemmisítéshez: Szermaradványt, csomagolást nem 
szabad a háztartási szemétbe/szemetes konténerbe tenni, hanem 
megsemmisítő helyen kell leadni. A tárolóedény polietilénből 
készült. Az ürítés és tisztítás után szemetesbe helyezhető( he-
lyi szabályozások betartásával), pl. az üres edényt a megfelelő 
gyűjtőhelyen kell leadni.

FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H401 Vízi élőlényekre mérgező 
hatású. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 
okoz.

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P101 Orvosi 
tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvas-
sa el a címkén közölt információkat. P273 Kerülni kell az anyagnak 
a környezetbe való kijutását. P391 A kiömlött anyagot össze kell 
gyűjteni. P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/
nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladék-
ként elhelyezni.

OTH engedély száma:
BAuA Reg.-Nr.: N-23821
N,N- Dimetil-2 hidroxipropilammoniumklorid- polimer <25% (CAS-
Nr. 25988-97-0)


