FilterShock
Granulát na dezinfekciu a čistenie filtra
FilterShock dezinfikuje a čistí pieskové filtre. „Zoxiduje“ usadeniny, ktoré ostávajú vo filtri aj
po jeho prepraní čo je nevyhnutným predpokladom čistej vody. FilterShock je špeciálny pH
neutrálny granulát, založený na báze chlóru, ktorý je vhodný pre väčšinu ošetrovacích
programov vrátane: chlóru, brómu, BAYROL systému aktívneho kyslíka a BAQUACIL.
Použitie: Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku.
Pred použitím dôkladne preperte filter. Potom skontrolujte hodnotu pH vody a ak je to
potrebné, upravte ju na hodnotu 7,0-7,4.
Rozprášte suché granule zhora priamo do skimera počas chodu čerpadla. Nedovoľte,
aby sa voda dostala do nádoby !
Upozornenie: Pred pridaním FilterShock do skimera sa presvedčte, že skimer je čistý
a neobsahuje iné chemické produkty. Dôležité pre použitie s metódou BAQUACIL: 1
hodinu pred nadávkovaním FilterShock je potrebné nadávkovať do bazénu mesačnú
dávku BAQUA SHOCK (1 l na 10 m3) počas chodu čerpadla.
Dávkovanie: Pre bazény do 30 m3: 0,5 kg ; pre bazény väčšie ako 30 m3: 1 kg. Potom
nechajte čerpadlo v chode 12 hodín. FilterShock by sa mal používať každý rok na začiatku
sezóny, ak sa objavujú problémy s kvalitou vody tak aj viac násobne. Dôležitá poznámka
pre metódu BAQUACIL: je nevyhnutné nadávkovať BAQUA SHOCK v správnom čase pred
použitím FilterShock, aby sa predišlo zakaleniu vody a vytváraniu usadenín.
Obsahuje: trichlorisocyanuric acid, sodium sulfat.
Bezpečnostné pokyny pre koncentrovaný výrobok :
R 22: Škodlivý ak sa prehltne. R 29: V prípade styku s vodou vzniká toxický plyn. R 36/37: Dráždi oči a
dýchacie cesty. R50/53: Extrémne toxický pre vodné organizmy, pre vodu môže mať dlhodobé ničivé
účinky. S 1/2: Držať zatvorené a mimo dosahu detí. S 23: Nedýchať výpary. S 26: V prípade kontaktu
s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekára. S29/56: Nevyprázdňovať do
kanalizácie; vyhadzovať tento materiál a jeho obal na skládku nebezpečného alebo špeciálneho
odpadu. S 30: Nikdy nepridávať vodu do tohto produktu. S 46: V prípade prehltnutia okamžite vyhľadať
lekársku pomoc a ukázať obal alebo etiketu.
Nemiešať s inými chlemickými výrobkami. Nepožívať.
Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832

