
TABLETKI CHLOR MINI
Instrukcja obsługi

Małe tabletki chlorowe do dezynfekcji wody w basenie. Tabletki zawierają do 88 % 
aktywnego chloru. Rozpuszczają się powoli, nie pozostawiając resztek. 
Dawkowanie:
3-6 tabletek/10 m3 wody w basenie. Dawka wystarcza na utrzymanie odpowiedniego 
stężenia chloru w wodzie (tj. 0,3-0,5 mg/l) na 5-10 dni w zależności od temperatury 
powietrza i wody, nasłonecznienia i innych czynników. 
Sposób aplikacji: 
Tabletki podawać do wody w pływaku albo dozowniku tabletek, który umieszcza się w 
systemie cyrkulacji wody przed filtrem.
Ostrzeżenie:
Co 2-3 tygodnie powinno się wykonać szokowe chlorowanie za pomocą granulatu chloru 
Chlor Shock.
Nie stosować tabletek w połączeniu z płynnymi środkami  zawierającymi chlor. Chronić 
przed bezpośrednim długotrwałym kontaktem z folią, tworzywami sztucznymi lub 
powierzchnią basenu pokrytą farbą (może to spowodować odbarwienie).
Skład:
Kwas trichloroizocyjanurowy min.900 g w 1 kg
oznaczenie ES: 201-782-8
Zagrożenia;
H272 środek łatwopalny
H302 działa szkodliwie po spożyciu
H 318 może spowodować silne podrażnienie oczu
H 335 może spowodować podrażnienie układu oddechowego
H410 działa silnie toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania:
Przechowywać tylko w chłodnych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Pojemniki
trzymać zawsze szczelnie zamknięte.
Nie przechowywać w pomieszczeniu z żywnością oraz materiałami wrażliwymi na korozję.
Nie przechowywać w pomieszczeniu z materiałami łatwopalnymi jak farby, oleje, 
rozpuszczalniki, odpady, drewno i tłuszcz.Chronić przed dostępem dzieci!
Unikać promieniowania słonecznego i gwałtownych zmian temperatury.
Produkty chlorowe stałe/granulaty/NIGDY nie przechowywać bezpośrednio nad, pod, lub
obok płynnych i/lub zawierających kwasy. Przy zmieszaniu powstaje chlor gazowy!
Nigdy nie mieszać chloru organicznego z nieorganicznym. Możliwość wybuchu!
Pierwsza pomoc:
W przypadku połknięcia: podać osobie poszkodowanej do wypicia 3-4 szklanki wody. Nie 
wywoływać wymiotów! Wezwać pomoc lekarską.
W przypadku kontaktu z oczami: oczy płukać dużą ilością wody przez 15 minut. Wezwać 
pomoc lekarską. 
W przypadku kontaktu ze skórą i odzieżą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, opłukiwać skórę 
wodą z mydłem przez 15 minut. 
W przypadku podrażnienia dróg oddechowych: wyprowadzić poszkodowanego na świeże 
powietrze. Jeśli problem z oddychaniem nie ustąpił, wspomóc wentylację płuc i natychmiast 
przetransportować poszkodowanego do lekarza. Zabrać ze sobą opakowanie produktu. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów zdrowotnych skonsultować się z lekarzem. 
Ostrzeżenie:
W postaci koncentratu, nie mieszać z innymi chemikaliami. Środek przeznaczony 
do uzdatniania wody w basenach. Puste pojemniki przepłukać wodą i przeznaczyć 
do przetworzenia lub usunięcia jako odpad komunalny. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie produktu.


