DIACLOR 90/200
Apraksts : Stabilizēts hlora dezinfektants;
Izskats : cietas, baltas 200g tabletes;
Brīvā hlora koncentrācija : 90%;
Mitrums : 0,30%;
Šķīdība : 1,2gr/100ml;
pH, 1% (200C) : 2-3.
Apraksts.
Ļoti stabilizēts, lēni šķīstošs organisks savienojums ūdens dezinficēšanai, lai
saglabātu to pilnīgi skaidru un tīru.
Izmantojamā deva.
Sākotnējā lietošana : Pievienot 15g šokhloru uz 1 m3 ūdens. Pēc divām
stundām noregulēt pH līmeni starp 7,2 un 7,6, izmantojot pH+ vai pHlīdzekļus.
Ikdienas lietošana : Kad ūdens pH līmenis ir nostabilizēts, lietošanu var sākt,
izmantojot divas metodes :
1) Ievietot 1 tableti DIACLOR PS 90/200 uz 15 m3 ūdens skimmera grozā
katras 7 dienas.
2) Ja tiek izmantots dozators, tad tā 3/4 piepildīt ar DIACLOR PS 90/200
tabletēm un tad ļaut, lai ūdens cirkulē caur dozatoru.
Šīs devas ir aptuvenas un var mainīties atkarībā no katra peldbaseina
individuālajām īpašībām un noslodzes.
Instrukcija.
Ievietot nepieciešamo daudzumu DIACLOR PS 90/200 skimmerī vai
dozatorā. Tas ļaus produktam izšķīst, kamēr notiks ūdens cirkulācija caur
filtrācijas sistēmu. Svarīgi, lai viss baseina ūdens cirkulētu caur attīrīšanas
iekārtām katru dienu. Atlikušajam hlora daudzumam jābūt starp 0,5 un 1mg/l.
To var viegli izmērīt ar hlora un pH testeri.
Ieteikumi.
Turēt skimmera un drenes vārstus atvērtus filtrēšanas procesa laikā.
Ieteicams pievienot jaunu tablešu devu, kad iepriekšējās devas svars
skimmerī ir samazinājies līdz 10%. Saglabāt skimmera grozu tīru, lai tabletes
līdz galam izšķīstu.

Piesardzības instrukcija.
Saskaroties ar degošu materiālu var izraisīt ugunsgrēku;
Ir kaitīgs, ja to norij;
Saskaroties ar skābēm izdala toksiskas vielas;
Kairina acis un elpošanas sistēmu;
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var izraisīt ilglaicīgu, negatīvu ietekmi ūdens
vidē;
Sargāt no bērniem;
Uzglabāt sausā vietā;
Sargāt no saskares ar pārtiku, dzērieniem, dzīvnieku barības;
Ja iekļūst acīs, nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt
medicīnisko palīdzību;
UZMANĪBU! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var radīt toksiskas
gāzes.
Iepakojums : Kastes – 1 un 5 kg.

