
Ταμπλέτες Χλωρίωσης Νερού (Chlorine Dioxide)           Οδηγίες Χρήσης

Ακολουθήστε την προτεινόμενη δοσολογία ανάμιξης 
που αναφέρεται στο παρόν φυλλάδιο. 

Τις ταμπλέτες και το αναμεμειγμένο διάλυμα πρέπει 
να το χειρίζεστε με προσοχή και να ακολουθείτε όλες 
τις διαδικασίες χρήσης.

Γενικές Οδηγίες Ασφάλειας Χρήσης

• Μην αφήνετε τις ταμπλέτες εκτεθειμένες στον 
αέρα. Αμέσως μετά την χρήση να αποθηκεύονται 
σε αεροστεγές δοχείο.

• Χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντια, μάσκα και γυαλιά
προστασίας.

• Αερίζετε το χώρο που θα τοποθετηθεί το διάλυμα.
• Σιγουρευτείτε ότι η θερμοκρασία του νερού που 

θα φτιάξετε για το  διάλυμα δεν θα υπερβαίνει 
τους 40 βαθμούς.

• Ρωτήστε τον προμηθευτή σας για τη σωστή 
χρήση πριν ανοίξετε τη συσκευασία.

• Η δραστική ουσία, Chlorine Dioxide ( cas : 10049-
04-4 ) 0,2% παράγεται in situ.

Οδηγίες χρήσης

ΒΗΜΑ 1: Γεμίστε τη δεξαμενή σας με την κατάλληλη 
ποσότητα νερού. Μετρήστε τη θερμοκρασία του 
νερού στη δεξαμενή.

ΒΗΜΑ 2: Προσθέστε τις ταμπλέτες ανάλογα με τη 
ποσότητα του διαλύματος που θέλετε να φτιάξετε.

Η κάθε ταμπλέτα είναι 4 γραμμάρια και μπορεί να 
απολυμάνει έως 800 λίτρα νερό. 
Σε περίπτωση αυξημένου υιικού φορτίου αυξήστε 
έως 6 γραμμάρια ή μειώστε στο μισό την 
ποσότητα του νερού.

Μην εισπνέετε πάνω από την δεξαμενή ή την 
συσκευασία. Κλείστε τη δεξαμενή γρήγορα 
αεροστεγώς. Μην ανακατεύετε το διάλυμα και μην 
κουνάτε την δεξαμενή. Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
παρακάτω πίνακα για το χρόνο αντίδρασης.

Θερμοκρασία
Νερού

Χρόνος Πλήρους
Αντίδρασης

Παρατηρήσεις

40 OC  < 10 Λεπτά  Μέγιστη
θερμοκρασία

30 OC  < 20 Λεπτά 
20 OC  < 30 Λεπτά Ιδανική
10 OC  > 60 Λεπτά  έως 6

ώρες
Μεγάλος Χρόνος

Αντίδρασης

ΒΗΜΑ 3: Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος αντίδρασης,
ανακατέψτε  το  διάλυμα  η  κουνήστε  ελαφρά  τη
δεξαμενή. Το  διάλυμα τώρα είναι έτοιμο προς χρήση.
Αποθηκεύστε  το  διάλυμα  σε  κρύο,  σκοτεινό  και
καλώς αεριζόμενο χώρο.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Η319   Προκαλεί σοβαρό οφθαλμολογικό ερεθισμό

Δηλώσεις προφυλάξεων

P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 
προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια και το πρόσωπο.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλένετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους 
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Εάν  δεν  υποχωρεί  ο  οφθαλμολογικός
ερεθισμός:  Συμβουλευτείτε  /  Επισκεφτείτε  γιατρό.
Κρατήστε μακριά από παιδιά.

Αριθμός έγκρισης ΕΟΦ 1163
για Τ.Π.2, Τ.Π.3, Τ.Π.4, Τ.Π.5, Τ.Π.11, Τ.Π.12,   

• Κρατήστε το προϊόν Μακριά από παιδιά
• Ξεπλύνετε  τα  χέρια  και  τα  εργαλεία  με  πόσιμο

νερό
• Προσοχή  στις  αναθυμιάσεις  του  δοχείου

αποθήκευσης
• Διαβάστε τις οδηγίες ανάμιξης

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Τηλ κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77 93 777
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