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Aktywny tlen
tabletki 20 g

Waga  3 kg
Posiada atest PZH nr HK/W/0258/01/2011
Pozwolenie M..Z. Nr 1846/04

Aktywny tlen do dezynfekcji wody 
basenowej - nie zawiera chloru.
*szybko rozpuszczalne tabletki 20g do dezynfekcji wody 
basenowej metodą tlenową

*Działa biobójczo na szczepy:
*Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus 
aureus w stężeniu 320g/l czas 

Ważność : 3 lata od daty produkcji
1Podmiot odpowiedzialny:
Chemoform Polska Sp. z o.o.
41-218 Sosnowiec 
tel (32) 291 9707

    

Nie mieszać z innymi  produktami przed użyciem.
Przed użyciem zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na etykiecie

Stosowanie: Pierwsze dozowanie: 10 tabletek i na każde 15 m3 wody.
Dozowanie uzupełniające: raz w tygodniu 5 tabletek na 15 m3 wody, pozostawić do rozpuszczenia w pływaku dozującym. W 
celu dokładnego określenia i kontroli ilości dozowanej skontrolować urządzeniem do testowania tlenu jego zawartość! Zawartość 
po 2 godzinach od momentu dozowania nie powinna wynosić  mniej  niż  8mg/l,  nie może spaść poniżej  5 mg/l.  Dozowanie  
powinno się  przeprowadzać wieczorem. Przy wyższych temperaturach wody,  dużej  ilości  kąpiących,  po burzy powinno się  
zastosować  intensywniejsze chlorowanie preparatem Quick Chlor Granulat lub koncentrat Aktywny tlen Start. Podczas dłuższej  
nieobecności Maxi Chlor  duże tabletki 200g włożyć  do dozownika (skimmera), a po powrocie  ponownie  wyjąć.Wartość pH 
należy utrzymywać na poziomie 7,0-7,4.
Pierwsza  pomoc:  przy  wdychaniu-usunąć  osobę  poszkodowaną  z  obszaru  zagrożenia,  zachowując  własne 
bezpieczeństwo.Zapewnić  dostęp  świeżego  powietrza.Chronić  przed  utratą  ciepła.Jeżeli  poszkodowany  jest  nieprzytomny, 
należy  ułożyć  go  w  pozycji  bezpiecznej  i  kontrolować  oddech.  Jeżeli  poszkodowany  nie  oddycha  zastosować  sztuczne 
oddychanie. Niezwłocznie wezwać lekarza. 
Przy kontakcie ze skórą-zanieczyszczone miejsca niezwłocznie spłukać dużą ilością wody i umyć mydłem. Zasięgnąć porady 
lekarza.
Przy kontakcie z oczami: natychmiast przepłukać dużą Ilością wody przy szeroko odchylonej powiece przez ok.15 minut zdjąć  
szkła kontaktowe, unikać dużego strumienia wody by nie doprowadzić do uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi 
należy skonsultować się z okulistą, 
Przy spożyciu- przepłukać usta wodą, nie połykać.Jeżeli substancja została połknięta podać dużą ilości wody. Natychmiast 
wezwać lekarza,  zalecenia  ogólne-natychmiast  zdjąć  zanieczyszczoną odzież.  Osobie  nieprzytomnej  nie  podawać doustnie  
żadnych środków, nie wywoływać wymiotów. Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, dlatego wymagana jest  
obserwacja lekarska przez 48 godz. wskazówki dla lekarza - stosować leczenie objawowe. 
Magazynowanie: szczelne zamknięta  opakowania,  suche i  dobrze wentylowane pomieszczenie  w temp. pokojowej(+15 do 
25°C).Nie przechowywać wspólnie z substancjami palnymi, zasadami i kwasami. 
Opakowania: tworzywa  sztuczne  z  PE.  Postępowanie  z  odpadami:małe  ilości  preparatu  rozcieńczyć  dużą  Ilością  wody, 
popłuczyny skierować do kanalizacji,  duże ilości  przekazać do utylizacji.  Opakowania dobrze wypłukane stanowią  surowiec  
wtórny.
Treść zwrotów  zagrożenia: Powoduje oparzenia.
Treść zwrotów  bezpieczeństwa:
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem, 
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,  
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza,  jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
Zawiera : substancja czynna: 42,8%(42,8g/100g)siarczan nadtlenku potasu [zaw. aktywnego tlenu 4,7%;4,7g/100g]  WE 274-778-
7, kwaśny siarczan potasu 25%«C<50% WE 231-594-1                                                                                       

Data produkcji: 

                                    


