ALLASKEMIKAALIT - KAIKKEA TARPEELLISTA UIMA-ALTAILLE!
Planet Pool on yksi Euroopan suurimmista tavaramerkeistä uima-allasmarkkinoilla.
Planet Pool-valikoima sisältää uima-allaskemikaaleja.
Lue oppaamme vedenhoidon viisi vaihetta ja tutustu koko laajaan valikoimaan tuotekuvastossamme.
Saat myös hyviä hoitovinkkejä ja muita hyödyllisiä tietoja.
VEDENKÄSITTELY VIIDESSÄ VAIHEESSA
Mikäli sinulla on uima-allas, haluat tietenkin sen veden olevan aina raikas ja kristallinkirkas.
Likainen vesi uima-altaassa ei näytä hyvältä ja siinä uiminen voi olla vahingollista.
Jotta vesi olisi aina puhdasta ja raikasta, on tärkeää, että uima-altaan hoitoaineet lisätään oikeassa järjestyksessä.
Planet Pool laati monta vuotta sitten viisivaiheisen ohjelman vedenhoidolle.
Se on nyt hyväksi havaittu, ja useimmat uima-allasyritykset käyttävät sitä.
Veden oikea pH-arvo on edellytyksenä, että desinfiointiaine pystyy vaikuttamaan optimaalisesti.
Veden pH-arvoa mitataan manuaalisella tai automaattisella testilaitteella.
Myös muut uima-altaan arvot on testattava säännöllisesti.
Noudattamalla oppaan viittä vaihetta uima-altaan vesi on aina raikasta.

VAIHE 1 - PH: N SÄÄTÖ
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Veden pH-arvolla on suuri merkitys uima-altaalle.
pH-arvo vaikuttaa veden tasapainoon ja desinfiointiin.
Ensimmäinen ja tärkein vaihe on pH-arvon testaus.
Veden pH-arvon on oltava 7,0–7,4.
Liian korkea pH-arvo ärsyttää ihoa ja heikentää desinfiointiaineen tehoa.
Alenna pH-arvoa käyttämällä Alenna pH -rakeita, jos veden pH-arvo on yli 7,4.
Liian alhaisella pH-arvolla desinfiointiaineesta tulee liian aggressiivinen sekä uima-altaalle että sen käyttäjille.
Nosta pH-arvoa käyttämällä pH+ rakeita, jos veden pH-arvo on alle 7,0.
Voimakkaasti vaihteleva pH-arvo on merkki alhaisesta emäksisyydestä.
Testaa emäksisyystaso ja nosta sitä käyttämällä Alkalipitoisuuden nostaja -rakeita,
jos veden mitattu arvo on alle 80 ppm (mg/l).

VAIHE 2 – DESINFIOINTI
Uima-altaan on oltava miellyttävä ja turvallinen rentoutumispaikka.
Veden on oltava kirkas ja hygieeninen.
Ulkoa tulee jatkuvasti pieniä likahiukkasia, itiöitä ja bakteereita.
Bakteerit lisääntyvät nopeasti, mutta tämä estetään erilaisilla desinfiointituotteilla.
Erilaisten desinfiointiaineiden pohjana on joko kloori, aktiivinen happo tai bromi.
Desinfiointiainetta on lisättävä jatkuvasti, määrä riippuu veden lämpötilasta ja likaisuudesta.
Mitä lämpimämpi ja enemmän aurinkoa, sitä enemmän desinfiointiainetta. Ja mitä enemmän uima-allasta käytetään, sitä enemmän
roskaa, kuten aurinkoöljyä, kasvovoiteita, hiuksia, ruohoa ja lehtiä, joutuu veteen.
Shokkikäsittely on tehtävä, kun uima-allas täytetään tai jos vedenlaadussa esiintyy ongelmia.
Suosittelemme säännöllistä shokkikäsittelyä erityisesti lämpimällä ilmalla, voimakkaalla sateella tai kun uima-allasta käytetään
usein.
Shokkikäsittelyssä käytetään suurempia annoksia desinfiointiainetta, jotta kuolleet levät ja muu lika puhdistetaan vedestä.

DESINFIOINTI KLOORILLA

Ihanteellinen klooriarvo on 1–1,5 ppm (mg / l)
Muista, että desinfiointiaine on biosidituote. Biosideja on käytettävä turvallisesti.
Lue aina etiketti sekä tuotetiedot ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

DESINFIOINTI AKTIIVISELLA HAPELLA

Ihanteellinen aktiivisen hapen arvo on 5–8 ppm (mg / l) kaksi tuntia aktiivisen hapen lisäämisen jälkeen.
Aktiivinen happi on klooriton vaihtoehto, joka on lempeä silmille, iholle ja hiuksille.
Se on hapettava aine, joka tappaa bakteereja ja poistaa likahiukkaset vedestä.
Suosittelemme, että käytät aina Levänesto Standard tai Special -aineita yhdessä aktiivisen hapen kanssa, mikä lisää merkittävästi
aktiivisen hapen vaikutusta.
Suosittelemme myös veden uudelleenkäsittelyä 14 päivän välein uintikauden aikana.
Paras tulos saavutetaan, jos desinfiointi aktiivisella hapella ajoittain suoritettavaksi nopeasti liukenevan kloorin yhteydessä.
Muista, että desinfiointiaine on biosidituote. Biosideja on käytettävä turvallisesti.
Lue aina etiketti sekä tuotetiedot ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

VAIHE 3 - LEVIEN TORJUNTA

Levät ovat mikro-organismeja, jotka antavat bakteereille kasvualustan.
Uima-altaan puhtauden ja hygieenisyyden takaamiseksi levät on poistettava vedestä.
Erityisesti ulkoilma-altaissa ei voida taata veden puhtautta käyttämällä ainoastaan desinfiointiaineita.
Oikealla määrällä levänestoainetta levän lisääntyminen estetään.
Levänestoaine vahvistaa desinfiointiaineen tehoa.
Levänestoainetta tarvitaan myös vahvistamaan aktiivista happoa sisältävien desinfiointiaineiden tehoa.

VAIHE 4 - SAOSTUS

Jotkut likahiukkaset ovat niin pieniä, etteivät ne tartu uima-altaan hiekkasuodattimeen.
Ne kelluvat vedessä ja tekevät siitä samean.
Jos vaiheet 1—3 eivät kirkasta vettä, on käytettävä hiutaloittamisainetta.
Saostusaine parantaa suodattimen tehoa saamalla hiukkaset paakkuuntumaan, jolloin ne uppoavat pohjaan tai jäävät kiinni
suodattimeen.
Tuloksena on täysin kirkas vesi.
Saostusainetta voidaan myös käyttää jatkuvasti ja ennaltaehkäisevästi.
Saostusaine sopii erityisen hyvin, jos uima-altaassa on hiekkasuodatin.
Jos uima-altaassasi on suodatinpatruuna (paperisuodatin), saostusainetta on käytettävä varoen, jotta suodatin ei tukkeudu.
Sulje pumppu ja lisää tarkasti mitattu määrä nestemäistä saostusainetta.
Anna paakkuuntuneiden hiukkasten upota pohjaan tai poista ne pohjaimurilla, joka on riippumaton suodattimesta. Saatavilla on
monia erilaisia pohjaimureita ja allasrobotteja.

VAIHE 5 - PUHDISTUS JA TARVIKKEET

Pidä uima-altaasi puhtaana hellävaraisilla puhdistusaineilla, jotka on tarkoitettu uima-altaille ja niiden vedelle. Vesirajan
puhdistamiseen sopii parhaiten rasvaa irrottava rasvanpoistoaine, joka poistaa tehokkaasti juovat laatoista, foliosta ja muovista
Kuivuneet levä- ja mineraalitahrat, kalkkitahrat ja -kerrostumat puhdistetaan kalkinpoistoaineella.
Suojaa reunoja käyttämällä pehmeää harjaa tai reunojen puhdistussientä.
Vältä kotitalouskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita, jotka sisältävät tensidejä tai fosfaatteja.
Ne muodostavat vaahtoa ja lisäävät levän kasvua.
Puhdista hiekkasuodatin vastavirtahuuhtelulla.
Jos uima-altaassa on suodatinpatruuna, puhdista tai vaihda se.
Testaa pH- ja klooriarvo uudelleen.
Kummankin arvon on nyt oltava ihanteellisella tasolla, ja veden on oltava puhdas ja kirkas.
Nyt voit vain uida ja nauttia!
Jatka uima-altaasi hoitoa tavalliseen tapaan.
Jos käytät muita desinfiointiaineita kuin klooria, nyt on hyvä tilaisuus aloittaa aktiivisen hapon ja/tai bromin jatkuva annostus.
Jos jäljellä on likajuovia tai tahroja, ne puhdistetaan altaanpuhdistusaineella, rasvanpoistoaineella tai kalkinpoistoaineella.

Planet Pool Pikakloori Rakeet 1Kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Suurissa kuormituksissa ja / tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava.
Liuota sangossa oikea määrä Pikakloori-rakeita lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten kemikaali.
Kaada liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Valkaisuvaaran vuoksi älä koskaan kaada kloorituotteita suoraan uima-altaaseen, varsinkaan sellaiseen, jossa on
kangas/vuoraus.
Lisää Pikakloori-rakeet mielellään illalla, jotta kloori voi toimia yön yli.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi muodostua vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: trokloosinatrium, dihydraatti, 1000 mg/g Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, rakeet.
Aineen käyttö: Altaan veden puhdistus ja ylläpito.

Planet Pool Pikakloori Rakeet 3Kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Suurissa kuormituksissa ja / tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava.
Liuota sangossa oikea määrä Pikakloori-rakeita lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten kemikaali.
Kaada liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Valkaisuvaaran vuoksi älä koskaan kaada kloorituotteita suoraan uima-altaaseen, varsinkaan sellaiseen, jossa on
kangas/vuoraus.
Lisää Pikakloori-rakeet mielellään illalla, jotta kloori voi toimia yön yli.
Varoitus:
Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi muodostua vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: trokloosinatrium, dihydraatti, 1000 mg/g
Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, rakeet.
Aineen käyttö: Altaan veden puhdistus ja ylläpito.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin valvontaa vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Hengitettynä: Huolehdi raitista ilmasta, jos haittoja esiintyy, ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Vaikutukset ympäristöön: vesien pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät tunkeutuvat maahan.
Joissa myös myrkyllisiä kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan seisovana, suljetuissa pakkauksissa, alkuperäispakattuina, viileässä eikä suoraa
auringonpaisteessa. Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Pikakloori Tabletit 20 g 1kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Suurissa kuormituksissa ja / tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava.
Liuota sangossa oikea määrä Pikakloori lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten kemikaali.
Kaada liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Valkaisuvaaran vuoksi älä koskaan kaada kloorituotteita suoraan uima-altaaseen, varsinkaan sellaiseen, jossa on
kangas/vuoraus.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi muodostua vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501Hävitä sisältö/pakkaus Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: symkloseeni, 550 mg/g + Natriumkarbonaatti 450 mg/g
Tuotteen kuvaus: kiinteä, rakeinen.
Aineen käyttö: uima-altaan hoito.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin tarkkailua vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Hengitettynä: Huolehdi, että saat raitista ilmaa, mutta jos haittoja esiintyy, ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Roiskeet silmiin: Huuhtele silmiä juoksevan veden alla useita minuutteja.
Mikäli ongelmat jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Nieltynä: Ota heti yhteys lääkäriin.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisen riski. Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät tunkeutuvat maahan.
Vesistöissä myrkyllistä myös kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, alkuperäispakkauksessa, viileässä eikä suorassa auringonvalossa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!
Jätehuolto: Liuota tuotejäämät veteen.
Neutraloi vesiliuos natriumtiosulfaattili-uoksella (Antikloori), kunnes klooriarvo saavuttaa 0ppm (mg / l).
Huuhtele myös astiat natriumtiosulfaat-tiliuoksella (Antikloori).

Planet Pool Viikkokloori Monitoimitabletit 200 g 1kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Tabletti sisältää hitaasti liukenevaa klooria, joka takaa tarkan desinfioinnin pidemmäksi ajaksi,
levä- ja saostusainetta sekä pH:n stabilointiainetta.
Lisää 1 tabletti Monitoimitabletit 200 g/20 000 litraa vettä kauden alkaessa.
Lisää sitten uusi/-a tabletteja, kun 10 % vanhoista on jäljellä.
Aseta tabletti pintakaivoon tai annostelulaitteeseen.
Vinkki! Jätä tabletti pussiinsa ja leikkaa pussin kulmat ja asettamalla sen pintakaivoon saat riittävän annostelun.
Tarkista klooriarvo kolmen päivän välein ja säädä pintaventtiilin veden virtausta tai säädä annostelulaitetta.
Älä koskaan laita kloorituotteita suoraan uima-altaaseen valkaisuvaaran vuoksi, etenkään uima-altaisiin, joissa on
kangas/vuoraus.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi päästää vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: Trikloori-isosyanuurihappo 920 mg/g, kuparisulfaattipentahydraatti 5 mg/gIdeaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l).
Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, tabletti.
Aineen käyttö: Altaan veden desinfiointi.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin tarkkailua vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisluokka 2; veden pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät imeytyvät maahan.
Vesistöissä myös myrkyllistä kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, suljetussa
pakkauksessa, alkuperäispakattuna, viileässä eikä suorassa auringonvalossa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Viikkokloori Monitoimitabletit 20 g 1kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Tabletti sisältää hitaasti liukenevaa klooria, joka takaa tarkan desinfioinnin pidemmäksi ajaksi,
levä- ja saostusainetta sekä pH:n stabilointiainetta.
Lisää 1 tabletti Monitoimitabletit 200 g/20 000 litraa vettä kauden alkaessa.
Lisää sitten uusi/-a tabletteja, kun 10 % vanhoista on jäljellä.
Aseta tabletti pintakaivoon tai annostelulaitteeseen.
Vinkki! Jätä tabletti pussiinsa ja leikkaa pussin kulmat ja asettamalla sen pintakaivoon saat riittävän annostelun.
Tarkista klooriarvo kolmen päivän välein ja säädä pintaventtiilin veden virtausta tai säädä annostelulaitetta.
Älä koskaan laita kloorituotteita suoraan uima-altaaseen valkaisuvaaran vuoksi, etenkään uima-altaisiin, joissa on
kangas/vuoraus.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi päästää vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: Trikloori-isosyanuurihappo 920 mg/g, kuparisulfaattipentahydraatti 5 mg/g
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l).
Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, tabletti.
Aineen käyttö: Altaan veden desinfiointi.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin tarkkailua vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisluokka 2; veden pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät imeytyvät maahan.
Vesistöissä myös myrkyllistä kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, suljetussa pakkauksessa, alkuperäispakattuna, viileässä eikä suorassa
auringonvalossa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Viikkokloori Monitoimitabletit 200 g 3kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Tabletti sisältää hitaasti liukenevaa klooria, joka takaa tarkan desinfioinnin pidemmäksi ajaksi,
levä- ja saostusainetta sekä pH:n stabilointiainetta.
Lisää 1 tabletti Monitoimitabletit 200 g/20 000 litraa vettä kauden alkaessa.
Lisää sitten uusi/-a tabletteja, kun 10 % vanhoista on jäljellä.
Aseta tabletti pintakaivoon tai annostelulaitteeseen.
Vinkki! Jätä tabletti pussiinsa ja leikkaa pussin kulmat ja asettamalla sen pintakaivoon saat riittävän annostelun.
Tarkista klooriarvo kolmen päivän välein ja säädä pintaventtiilin veden virtausta tai säädä annostelulaitetta.
Älä koskaan laita kloorituotteita suoraan uima-altaaseen valkaisuvaaran vuoksi, etenkään uima-altaisiin, joissa on
kangas/vuoraus.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi päästää vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: Trikloori-isosyanuurihappo 920 mg/g, kuparisulfaattipentahydraatti 5 mg/g.
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l).
Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, tabletti.
Aineen käyttö: Altaan veden desinfiointi.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin tarkkailua vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisluokka 2; veden pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät imeytyvät maahan.
Vesistöissä myös myrkyllistä kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, suljetussa pakkauksessa, alkuperäispakattuna, viileässä eikä suorassa
auringonvalossa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Supertab 250 g 1kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Tabletti sisältää nopeasti liukenevan osan sokkidesinfiointia varten ja hitaasti liukenevan osan,
joka takaa tarkan desinfioinnin ajan kuluessa.
Viikkokloorin lisäksi hitaasti liukeneva komponentti sisältää myös levä ja saostusainetta, sekä pH:n stabilointia.
Lisää 1 tabletti Super Tab 250 g / 10 000 litraa vettä kauden alussa.
Lisää sitten uusia tabletteja, kun 10% vanhoista on jäljellä.
Aseta tabletit pintaventtiiliin tai annostelulaitteeseen.
Vinkki! Jätä tabletti pussiinsa ja leikkaa pussin kulmat ja aseta se pintaventtiiliin ja saat näin riittävän annostelun.
Tarkista klooriarvo kolmen päivän välein ja säädä pintaventtiilin veden virtausta tai säädä annostelulaitetta.
Älä koskaan laita kloorituotteita suoraan uima-altaaseen valkaisuvaaran vuoksi, etenkin uima-altaisiin, joissa on
kangas/vuoraus.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi päästää vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P301+P312 JOS KEMI-KAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: Hitaasti liukenevan osa symkloseeni, 970 mg/g; kuparisulfaattipentahydraatti, 10 mg/g.
Nopeasti liukenevan osa: symkloseeni, 550 mg/g.
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l)
Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, tabletti.
Aineen käyttö: Allasveden desinfiointi.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin valvontaa vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisluokka 2; veden pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät tunkeutuvat maahan.
Vesistöissä myös myrkyllisiä kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, suljetuissa pakkauksissa, alkuperäispakattuina, viileässä eikä suorassa
auringonpaisteessa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Supertab 250 g 1kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Tabletti sisältää nopeasti liukenevan osan sokkidesinfiointia varten ja hitaasti liukenevan osan,
joka takaa tarkan desinfioinnin ajan kuluessa.
Viikkokloorin lisäksi hitaasti liukeneva komponentti sisältää myös levä ja saostusainetta, sekä pH:n stabilointia.
Lisää 1 tabletti Super Tab 250 g / 10 000 litraa vettä kauden alussa.
Lisää sitten uusia tabletteja, kun 10% vanhoista on jäljellä.
Aseta tabletit pintaventtiiliin tai annostelulaitteeseen.
Vinkki! Jätä tabletti pussiinsa ja leikkaa pussin kulmat ja aseta se pintaventtiiliin ja saat näin riittävän annostelun.
Tarkista klooriarvo kolmen päivän välein ja säädä pintaventtiilin veden virtausta tai säädä annostelulaitetta.
Älä koskaan laita kloorituotteita suoraan uima-altaaseen valkaisuvaaran vuoksi, etenkin uima-altaisiin, joissa on
kangas/vuoraus.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi päästää vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P301+P312 JOS KEMI-KAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: Hitaasti liukenevan osa symkloseeni, 970 mg/g; kuparisulfaattipentahydraatti, 10 mg/g.
Nopeasti liukenevan osa: symkloseeni, 550 mg/g.
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l)
Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, tabletti.
Aineen käyttö: Allasveden desinfiointi.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin valvontaa vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisluokka 2; veden pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät tunkeutuvat maahan.
Vesistöissä myös myrkyllisiä kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, suljetuissa pakkauksissa, alkuperäispakattuina, viileässä eikä suorassa
auringonpaisteessa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Aktiivinen Happi Rakeet (viikkohappi) 1 Kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Aktiivinen happi (rakeet) on klooriton vaihtoehto, joka on hellävarainen silmille, iholle ja hiuksille.
Se on hapettava aine, joka tappaa bakteerit ja hajottaa likahiukkaset vedestä.
Käyttämällä aktiivista happea yhdessä Levänesto Special - kanssa vaikutus paranee huomattavasti. Suurissa
kuormituksissa ja / tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava.
Liuota sangossa oikea määrä rakeita lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten kemikaali. Kaada liuos varovasti
pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Valkaisuvaaran vuoksi älä kaada aktiivista happea suoraan uima-altaaseen, varsinkaan sellaiseen, jossa on
kangas/vuoraus.
Lisää aktiivista happea mielellään illalla, jotta aine voi toimia(vaikut-taa) yön yli.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Voi muodostua vaarallisia kaasuja (klooria).
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H302 Haitallista nieltynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho
vedellä [tai suihkuta].
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö:
Pentakaliumbis (peroximonosulfat)bis(sulfat), 1000 mg/g
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4
Ideaali 02-arvo: 5,0-8,0 ppm (mg/l)

Planet Pool Levänesto Standard 1L
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Levänesto Standard vahvistaa desinfiointiaineen vaikutusta ja estää tehokkaasti levien lisääntymistä.
Suurissa kylpykuormituksissa ja / tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava.
Liuota sangossa oikea määrä levänestoainetta Levänesto Standard lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten
kemikaali.
Kaada liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Kun uima-allas on puhdistettu, suihkutetaan Levänesto Standard -yhdistelmällä (1% liuos). Kiinnitä erityistä huomiota
saumoihin ja kulmiin, joihin levät ja bakteerit helposti kerääntyvät.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää kemikaaleihin.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: (C12-16) Alkylbensyldimetylammoniumkloridi, 99 mg/g.
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l).
Tuotekuvaus: Nestemäinen.
Aineen käyttö: Altaan veden desinfiointi.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin tarkkailua vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Hengitettynä: Huolehdi, että saat raitista ilmaa, mutta jos haittoja esiintyy, ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Roiskeet silmiin: Huuhtele silmiä juoksevan veden alla useita minuutteja.
Mikäli ongelmat jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Nieltynä: Ota heti yhteys lääkäriin.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät imeytyvät maahan.
Vesistöissä myrkyllistä myös kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, alkuperäispakkauksessa, viileässä eikä suorassa auringonvalossa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Levänesto Standard 3L
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Levänesto Standard vahvistaa desinfiointiaineen vaikutusta ja estää tehokkaasti levien lisääntymistä. Suurissa
kylpykuormituksissa ja / tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava. Liuota sangossa oikea määrä
levänestoainetta Levänesto Standard lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten kemikaali.
Kaada liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Kun uima-allas on puhdistettu, suihkutetaan Levänesto Standard -yhdistelmällä (1% liuos).
Kiinnitä erityistä huomiota saumoihin ja kulmiin, joihin levät ja bakteerit helposti kerääntyvät.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää kemikaaleihin.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho
vedellä [tai suihkuta].
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: (C12-16) Alkylbensyldimetylammoniumkloridi, 99 mg/g.
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l).
Tuotekuvaus: Nestemäinen.
Aineen käyttö: Altaan veden desinfiointi.
Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua.
Tästä syystä lääkärin tarkkailua vaaditaan vähintään 48 tunnin ajan onnettomuuden jälkeen.
Hengitettynä: Huolehdi, että saat raitista ilmaa, mutta jos haittoja esiintyy, ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Roiskeet silmiin: Huuhtele silmiä juoksevan veden alla useita minuutteja.
Mikäli ongelmat jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Nieltynä: Ota heti yhteys lääkäriin.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisen riski.
Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät imeytyvät maahan.
Vesistöissä myrkyllistä myös kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, alkuperäispakkauksessa, viileässä eikä suorassa auringonvalossa.
Noudata riski- ja turvallisuuslausekkeita!

Planet Pool Levänesto Special 1L
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Levänesto Special tehostaa desinfiointiainetta ja estää tehokkaasti levien lisääntymistä.
Lisäksi ainetta tarvitaan aktivaattorina aktiiviseen happeenperustuviin desinfiointiaineisiin.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Suurissa kylpykuormituksissa ja / tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava.
Liuota sangossa oikea määrä Levänesto Special lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten kemikaali.
Kaada liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Kun uima-allas on puhdistettu, suihkutetaan Levänesto Special - liuoksella (1% liuos).
Kiinnitä erityistä huomiota saumoihin ja kulmiin, joihin levät ja bakteerit helposti kerääntyvät.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
Sisältä: N-metyylimetaaniamiinin (EINECS 204-697-4) polymeeri (kloorimetyyli) oksiraanin kanssa (EINECS 203-439-8)
/ polymeerinen kvaternäärinen ammoniumkloridi, 140 mg / g.
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4.
Ideaali klooriarvo: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l).
Ideaali 02-arvo: 5,0-8,0 ppm (mg/l).
Tuotekuvaus: Nestemäinen.
Aineen käyttö: Altaan veden desinfiointi.
Nieleminen: Jos tunnet itsesi huonovointiseksi, ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Roiskeita silmiin: Huuhtele silmiä useiden minuuttien ajan juoksevan veden alla.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos se käy helposti.
Jatka huuhtelua.
Ensiapu hengitettynä: Huolehdi raittiin ilman saannista, jos ilmenee ongelmia, ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketuksessa: Yleensä tuotteella ei ole ärsyttävää vaikutusta ihoon.
Vaikutukset ympäristöön: Veden pilaantumisluokka 3.
Veden pilaantumisen riski: Älä päästä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin.
Juomaveden saastumisriski on jo olemassa, kun pienet määrät imeytyvät maahan.
Vesistöissä myös myrkyllisiä kaloille ja planktonille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Varastointi ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kuljetetaan ja varastoidaan pystyasennossa, suljetuissa pakkauksissa, alkuperäispakattuina, viileässä eikä suorassa
auringonpaisteessa.
Noudata riski- ja turvallisuusmääräyksiä!

Planet Pool pH-Plus Rakeet 1Kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Liuota oikea määrä pH-Plus -rakeet ämpärilliseen lämmintä vettä, täytä ensin aina vesi ja sitten kemikaali.
Kaada sitten liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin.
Älä lisää liuosta lähellä metalliosia.
Se on paras annostella useassa vaiheessa 4 tunnin välein ja mitata pH välillä.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin.
Sisältö: Natriumkarbonaatti.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Sisältö: Natriumkarbonaatti
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4

Planet Pool Saostuspuikot 8 x 125 g
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Flockar Sticks-saostuspuikot parantavat hiekkasuodattimen tehoa kokoamalla pienimmät hiukkaset
suuremmiksi, jolloin ne vajoavat pohjaan tai jäävät hiekkasuodattimeen.
Saostuspuikot vapauttavat jatkuvasti saostusainetta uimaveteen.
Lisää Saostuspuikko pussi joka toinen viikko pintakaivoon tai pumpun suodattimeen.
Yksi pussi rittää 50000 litraan vettä.
Vastahuuhtelu 2-3 päivän kuluttua.
Jos vesi on vielä sameaa käsittelyn jälkeen , tämä johtuu orgaanisesta epäpuhtauksista.
Shokkikloraa vesi silloin Shokkikloori rakeilla tai Pikakloorilla.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin.
Sisältö: Aluminiumsulfaatti

Planet Pool Nestemäinen Saostusaine 1L
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Saostusaine parantaa hiekkasuodattimen vaikutusta kokoamalla pienimmät hiukkaset suuremmiksi niin,
että ne vajoavat pohjaan tai jäävät hiekkasuodattimeen.
Lisää sameaan veteen 0,5 - 1,0 dl.
Nestemäinen Saostusaine/10000 litraa vettä.
Lisätään hitaasti pintaventtiiliin pumpun käydessä.
Vastahuuhtele 2 - 3 päivän kuluttua.
Jos vesi on vielä sameaa käsittelyn jälkeen, tämä johtuu orgaanisista epäpuhtauksista. Shokkiklooraa vesi
silloin Shokkikäsittely-rakeet tai Pikakloori-rakeet.
Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa!
Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin.
Tuote ei ole EU-asetuksen 1272/2008 (CLP) mukaan vaarallinen aine tai seos.
Suosittelemme kuitenkin kemikaalien käsittelyä yleisten turvaohjeiden mukaisesti ja silmien ja ihon
suojaamista.
Sisältö: aluminiumhydroksykloridi 5 – 15 %.
Ideaali ph-arvo: 7,0 - 7,4

Planet Pool Alkalipitoisuuden Nostaja Rakeet 3Kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Annostelu: Jos haluat lisätä alkalipitoisuutta 10 ppm, lisää 200 g Alkalipitoisuuden Nostaja 10000 vesilitraa
kohti.
Annostele sopiva määrä Alkalipitoisuuden Nostaja veteen.
Testaa veden alkalipitoisuus 30 minuutin kuluttua.
Annostele uudelleen tarvittaessa.
Käyttö: Liuota ensin Alkalipitoisuuden Nostaja ämpärilliseen vettä.
Kaada sitten liuos hitaasti pintakaivoon.
Älä koskaan sekoita muiden kemikaalien kanssa!
Kuljeta ja säilytä tuote lasten ulottumattomissa, pystyasennossa, alkuperäispakattuna ja pimeässä.
Tuote ei saa jäätyä.
(Muiden vedenhoitotuotteiden lisääminen allasveteen on vaaratonta.)
Tuote ei ole EU-asetuksen 1272/2008 (CLP) mukaan vaarallinen aine tai seos.
Suosittelemme kuitenkin kemikaalien käsittelyä yleisten turvaohjeiden mukaisesti ja silmien ja ihon
suojaamista
Sisältö: Natriumhydrogenkarbonaatti.
Ideaali pH: 7,0 - 7,4.
Ideaali alkalisuus: 80 - 120 ppm (mg/l).

Planet Pool STARTTISETTI, Maxipack 4,5 kg
Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Pakkaus sisältää:
1 kg Pikakloori rakeet.
1 L Levänesto Standard.
1 kg pH-plus Rakeet.
1,5 kg pH-minus Rakeet.
50 kpl esti-/mittausliuskoja veden pH:n, kloorin ja emäksisyyden.
1 kg Pikakloori rakeet
H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haitta-vaikutuksia.
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/ suihkeen hengittämistä.
P280 Käytä suo-jakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus Käytä biosidejä turvallisesti.
1 L Levänesto Standard
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE
(tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus.
Käytä biosidejä turvallisesti.
Sisältö: Alkylbensyldimetylam-moniumkloridi, 99 mg/g

1 kg pH-plus Rakeet
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin.
Sisältö: natriumvetysulfaatti.
1,5 kg pH-minus Rakeet
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280 Käytä suojakäsinetä /suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Sisältö: Natriumkarbonaatti.
50 kpl testi-/mittausliuskoja veden pH:n, kloorin ja emäksisyyden mittaamiseen

