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TOTAL BLUE 20

Egy egyszerű és komplett fürdővízkezelési mód papír és homokszűrőberendezéssel  szerelt medencékhez
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Felhasználási terület: Ezt a terméket  kizárólag a megadott leírás alapján hasz-
nálja. A TOTAL BLUE 20 tabletták tartalmazzák a 3 legfontosabb funkciót    a 
fürdővízkezeléshez papírszűrővel ellátott medencéknél. A fertőtelenítés 
kiegészítéseként az algamentesítés és pH szabályozás mellett a TOTAL BLUE20
gondoskodik a kristálytiszta és tengerkék vízről. Az új hatóanyagkombináció  
lelehetővé teszi a biztonságos és egyszerű felhasználást kis medencéknél is. A 
TOTAL BLUE 20 egy komplett medencefertőtlenítési termék a hosszútávú 
fertőtlenítésre, algamentesítésre pH stabilizálásra. A TOTAL BLUE 20 tabletta 
hosszú időn keresztül hat baktériumok, vírusok gombák és algásodás ellen. A 
TOTAL BLUE20 tabletta bármilyen keménységi fokú víznél használható. A 
tabletták teljesen feloldódnak nem képeznek lerakódásokat és nem tömítik el a 
szűrőberendezést. Felhasználási javaslat: A megfelelő hatás elérésének 
érdekében állítsa be a víz pH értékét 7,0-7,4 -közé  pH mínusz vagy pH 
plusz segítségével. A TOTAL BLUE20 használata előtt organikus klór 
granulátummal állítsa be a víz klórértékét 0,3-0,6mg/l-re. 3m3-ként adagoljon 
1 TOTAL BLUE 20 tablettát úszó adagolón keresztül. Ellenőrzés: hetente 1x 
ellenőrizze a klór értékét, ha kell organikus klór granulátummal állítsa be az 
értéket. A hatásos klórérték fenntartásához legalább 1 db TOTÁL BLUE 20 
tablettának az úszó adagolóban kell lennie. A termék megfelelő hatását az 
adagolás határozza meg. A z adagolást követően nincs szükség biztonsági 
várakozásra. További utasításokat és tudnivalókat a biztonsági adatlapon talál. A 
fertőtlenítőszert biztonságosan kell használni. Használat előtt az útmutatót 
olvassa el.Fontos tudnivalók:  A foltosodás elejrülése érdekében a TOTAL BLUE 
20 tablettáta szkimmeren vagy úszó adagolón keresztül oldott állapotban  jut-
tassa a medence vizébe.Ne juttassa közvetlenül a medencébe. Amennyiben 
hosszabb ideig nem használja a medencét vagy kevés az adagolás pl. erős igény-
bevétel mellett a víz zavarossá válik, bármikor egy erős klórozást ( klórgra-
nulátummal) elvégezhet. Minden az adagoláshoz szükséges érték megközelítő 
jellegű, melyből adódóan semmilyen jogi felelősség nem hárítható át. A kezelt 
vízben fürdőző nem tartozkodhat, amíg a szabad klor szintje 1mg/L. Izocia-
nursav-származékok használatakor-különösen a kültérimedencék estében- a 
medencevíz izocianursav koncentrációjátrendszeresen ellenőrizni kell, mert 
ennek növekedésével a fertőtlenítőszerek hatékonysága nagymértékben 
csökkenhet. A maximálisan megengedhető koncentráció 100mg/L.
Előírások megsemmisítéshez: Szermaradványt, csomagolást nem szabad a 
háztartási szemétbe/szemetes konténerbe tenni, hanem megsemmisítő he-
lyen kell leadni. A tárolóedény polietilénből készült. Az edény ürítés és 
tisztítás után szemetesbe helyezhető( helyi szabályozások betartásával), pl. 
az üres edényt a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.

Raktározási információk:Rézzel/ötvözetekkel és cinkkel nem tárolható, savakkal
nem tárolható, száraz, hűvös jól szellőző helyen tárolja,a tárolóedényt zárja 
le.

FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos sze-
mirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H410 Nagyon mérgező a vízi 
élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031 Savval érintkezve 
mérgező gázok képződhetnek

ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P101 Orvosi tanácsadás 
esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.P102 Gyermekektől 
elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt informá-
ciókat. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P261 Kerülje a por belélegzését. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ese-
tén: Több percig tartó óvatos vízzel történő öblítés javasolt. Adott esetben 
a kontaktlencsék eltávolítása javasolt, ha könnyen megoldható, majd ismét  
öblítés. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy or-voshoz. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: 
Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 
kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P405 Elzárva tárolandó. P501 
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabá-
lyozásoknak megfelelően kell hulladék-ként elhelyezni.

OTH engedély száma: 
BAuA Reg.-Nr.: N-36717 
Triklórizocianursav 70-95% (EINECS -Nr. 201-782-8)
Réz-szulfát <2,5% (EINECS-NR. 231-847-6) Fer-
tötlenitöszer PA2 fest 
Bórsav <5% (EINECS-Nr. 233-139-2)


