Soft & Easy
Kompletná starostlivosť o bazénovú vodu s aktívnym kyslíkom ( dezinfekcia,
prevencia proti riasam, čírenie vody ).
Soft & Easy predstavuje kompletnú starostlivosť o bazénovú vodu na báze aktívneho
kyslíka v koncentrovanej granulovanej forme. Obsahuje zložky na dôkladnú dezinfekciu,
prevenciu a vyčírenie vody. Soft & Easy je pH neutrálny a obsahuje zložky na vyrovnávanie
pH.
Použitie: Výrobok sa smie používať iba na účel, ktorý je uvedený v návode na
použitie výrobku.
Veľká komora dvojitého sáčku obsahuje aktívny kyslík, malá komora obsahuje zložky
na prevenciu proti riasam, čírenie vody a vyrovnávanie pH. Otvorte obe komory dvojitého
sáčku nožnicami a pridajte celý obsah oboch komôr priamo do bazéna počas chodu
čerpadla. Granule sa rozpúšťajú rýchlo a okamžite uvoľňujú aktívny kyslík, dezinfikujú vodu,
pôsobia proti tvorbe rias a viditeľne číria vodu. Výsledkom je prírodná, super čistá voda.Vždy
vyprázdnite každú komoru sáčku úplne.
Dávkovanie : Použite jeden dvojsáčok Soft & Easy na 20m3 bazénovej vody.
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Prvá dávka : Dva dvojsáčky na 20m bazénovej vody.
Dôležité odporúčanie: Udržujte neustále hodnotu pH medzi 7,0 a 7,4 a pravidelne
prepierajte filter. Ak je teplota vyššia ako 25ºC, veľa kúpajúcich sa alebo búrky zvýšte
dávkovanie podľa potreby až na dvojnásobok. Soft & Easy neobsahuje chlór, ale je s ním
kompatibilné. Ak je voda dlhšie zakalená alebo zafarbená je možná, dokonca sa odporúča,
nárazová úprava vody pomocou Chloriklar alebo Chlorifix. Na dosiahnutie čistiaceho efektu
je dobré pravidelne používať Superflock C. Na ďaľšie zvýšenie hygieny je dobré dávať do
pieskového filtra Filterclean Silver. Nepridávajte do vôd, v ktorých sú ryby.
Aktívne zložky: Zmes s potassium monopersulfátom, obsahuje polyquaterné
amóniové zložky, rozjasňovač.
Bezpečnostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok :
R 41
S 1/2
S3
S 28
S 46
S 26
S8
S 17

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí.
Držať zatvorené a mimo dosahu detí.
Skladovať na chladnom mieste.
Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody.
Pri prehltnutí okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo
nálepku.
V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a
vyhľadať lekára.
Udržiavať nádobu suchú.
Skladovať mimo horľavých látok.

Nemiešať s inými chemikáliami-nepožívať!
C - V koncentrovanej forme korozívna látka ( rozožiera ) !
5.1 - Oxidačné činidlo.

Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Koprivnická 14, 841 02 Bratislava
Tel.+Fax: 07 / 64 46 22 54

