Największy sklep z wyposażeniem toalet
☎ 61 855 20 85 | ☎ 61 415 14 55
✉ sklep@ole.pl | www.ole.pl

Tabletki tlenowe do dezynfekcji wody basenowej
POOLMAN Oxytab 1 kg
kod produktu: OXYTAB1KG
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Chemia basenowa

Producent: Royal
Cena netto: 66,00 zł
Cena brutto: 81,18 zł
Kod QR:

Tabletki z aktywnym tlenem do basenu
Waga: 1 kg
Dezynfekują wodę metodą tlenową
Brak konieczności używania chloru
Szybko rozpuszczalne
Aktywny tlen tabletki 20g - Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 1846/04.
Ostrzeżenie: przed użyciem zapoznaj się z etykietą lub kartą charakterystyki. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane nieprawidłowym użyciem środka
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Tabletki z aktywnym tlenem Oxytab to specjalistyczny produkt, który stosuje się w basenach
kąpielowych jako środek do uzdatniania wody. Dzięki stosowaniu tego środka, nie trzeba używać
chloru do dezynfekcji wody. Produkt posiada niezbędne certyfikaty świadczące o jakości i
nieszkodliwości dla zdrowia.

Sposób użycia:
Przy pierwszym dozowaniu należy użyć 10 tabletek oraz 400 ml Aquablanc A na każde 15 m
3
wody
Podczas dalszego stosowania należy używać 5 tabletek na 15 m3 wody raz w tygodniu,
które powinno się pozostawić do rozpuszczenia w pływaku oraz 100 ml Aquablanc A na
każde 15 m3 wody
Aby mieć pewność, co do jakości wody, należy skontrolować zawartość tlenu urządzeniem
do sprawdzania zawartości tlenu
Zawartość tlenu pod dwóch godzinach od stosowania nie powinna wynosić mniej niż 8 mg/l
i nie może spaść poniżej 5 mg/l
Natlenianie wody powinno odbywać się wieczorem
pH wody należy utrzymywać na poziomie 7 - 7,4
Nie mieszać z innymi produktami przed użyciem
Podczas dłuższej nieobecności włożyć Chlorotab do dozownika, a po powrocie wyjąć
Jako produkt uzupełniający przy używaniu aktywnego tlenu, należy używać Glonex
Podczas dozowania należy stosować się zaleceń zawartych w instrukcji
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