SNELWERKEND CHLOOR
Granulaat CLORCHOCK
Toepassing
CLORCHOCK voorkomt onzuiverheden in het zwembadwater. Het product heeft geen invloed op de
pH. CLORCHOCK is een snel oplossend, stabiel en kalkvrij granulaat waardoor het geschikt is voor
een schokbehandeling.
CLORCHOCK is uitsluitend bestemd voor het water van privézwembaden.
Gebruiksaanwijzing
Regel de pH-waarde van het water tussen 7,0 en 7,4. Zorg dat de filterinstallatie in werking is bij
toevoeging van het product. CLORCHOCK bij voorkeur openen en behandelen in open lucht terwijl
men uit de wind staat.
Het granulaat oplossen in een emmer water en vervolgens gelijkmatig verdeeld uitgieten over de
ganse oppervlakte van het zwembad. Nooit water toevoegen aan het product. Een maatbeker van 25
gram bevindt zich in de verpakking. Voor een schokbehandeling (troebel of groen water) 3 à 4
maatbekertjes per 10 m³ water toevoegen. Voor een gewone onderhoudsbeurt alle 2 dagen, bij
voorkeur ‘s avonds, 1 maatbekertje toevoegen per 10 m³.
Steeds het chloorgehalte en het cyaanzuurgehalte controleren alvorens het zwembad terug te
gebruiken. Het zwembad niet gebruiken vooraleer het chloorgehalte lager is dan 2 ppm. Het
maximale gehalte aan cyaanzuur van 70 ppm (70 mg / l) mag niet overschreden worden. Doseringen
zijn afhankelijk van gebruik en temperatuur van het zwembad. Testsets voor het bepalen van pHwaarde, het chloorgehalte en het gehalte cyaanuurzuur zijn beschikbaar bij uw verdeler.
Gevarenaanduidingen
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen
veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt
giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er
kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding /
oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (tel.: 070/245 245) of een arts
raadplegen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een
houding die het ademen vergemakkelijkt. De mond spoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
Inhoud: toebereiding met 99 % natriumdichloroisocyanuraat, dihydraat.
Actief chloorgehalte: 90 %. Toel. nr.: 1005/B
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

