
ЛИСТОВКА за употреба на биоцидния препарат 

„SPOOL АНТИАЛГИ” 

„СПУЛ АНТИАЛГИ” 

Вид на биоцидния препарат: течност. 

Начин на употреба: 

 

Разтворете необходимата доза в съд с вода, след това сложете приготвения разтвор в скимера/преливника на басейна  

и включете  съоръжението за филтриране. 

 

• ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА: 

- Първоначално третиране ( при  позеленяване и/или намалена прозрачност на вода, високи температури, голямо 

натоварване на басейна,  продължителни валежи)   : 2 l /100 m3  вода.  

Къпането се разрешева след контрол на съдържанието на хлора и достигането му в рамките на нормативните 

изисквания (0.2 – 0.5 мг/л.). 

 

- Поддържащо третиране: 0.500 l /100 m3  вода./ един път седмично. 

 

• МАСОВА УПОТРЕБА:  

 -    Дезинфекция на вода в плувни басейни  при затворен цикъл: 

 -    Поддържащо третиране  на вода в плувни басейни.  Разходна норма: 0.5 l/100 m3./ един път седмично. 

 

Брой и продължителност на третиранията: 

При намалена прозрачност на вода, първоначалното третиране може да бъде потворено.  

 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт,съхранение и обезвреждане. 

■Да се употребява в помещения екипирани с адекватна обща или локална вентилация.  Да се избягва контакта с 

очите и кожата. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. 

 

■При съхранение да се държи в затворени оригинални опаковки. Да се държи далече от източници на топлина и на 

запалване. Да се съхранява само в оригинални опаковки. Да не се съхранява заедно с киселини, основи. Да се държи далече 

от окисилители и редуктори.. Да се съхранява на хладно и проветриво място.  

Да не се допуска замърсяване на канализацията и повърхностните води. 

   

■След употреба, опаковката да се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхранява 

временно на територията на фирмата, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/. 

■В случай на разливане на препарата събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се 

обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи 

разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

■Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за съответния вид транспорт и гарантиращ 

безопасността на товара. 

 

Мерки за първа помощ, антидоти. 

 

При контакт с очите - незабавно да се измият очите обилно с течаща вода в продължение поне на 15 минути.  Да се потърси 

незабавно  квалифицирана лекарска помощ.   

При контакт с кожата -  да се свали незабавно замърсеното облекло и да се измие обилно с вода  контактната повърхност . 

При наличие на дразнене, да се потърсе незабавно  медицинска помощ.   

При поглъщане -  Да не се предизвиква повърщане.  Да се потърси незабавно квалифицирана лекарска помощ. 

При вдишване- изнесете пострадалият на чист въздух. При вдишване на аерозол да се потърси незабавно медицинска помощ.    

 

Лечението е симптоматично. Няма специфичен антидот. 

 

Вид на образуваните газове и реакционни продукти в случай на пожар, средства за гасене: 

Средства за гасене-въглероден диоксид, пяна устойчива на алкохоли, сух химикал, водна струя. В случай на пожар могат да 

се отделят азотни окиси, въглероден окис, хлороводород,  серни оксиди.  

Пожарникарите да използват автономни дихателни апарати и пълен защитен костюм. 

 

 

Обем:  1 и 5 l. 


