
Podmiot 
odpowiedzialny:
Chemoform Polska     
Sp. z o.o.
ul. Gacka 1
41-218 Sosnowiec 
tel. (32) 297 7138, 
Fax (32) 291 9707 
www.chemoform.pl

Producent:
Chemoform AG
Bahnhofstrasse 68
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.de
Chemoform - a brand   of 
Chemoformgroup

UN 1760

Nr serii: 01032021
Artykuł Nr 0601001

Data produkcji: 01-03-2021
Okres ważności: 2 lata od daty produkcji

Ilość produktu 
w opakowaniu:

1 kg

Płyn do dezynfekcji wody basenowej o działaniu 
bakteriobójczym i przeciw glonom.         

Posiada atest PZH nr BK/W/0130/02/2019
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1850/04 

Pierwsza pomoc.  Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Po kontakcie ze skórą: Niezbędna natychmiastowa 
pomoc lekarska, ponieważ nie leczone oparzenia powodują trudno gojące się rany. Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. Po kontakcie z oczami: chronić oko 
niezranione. Natychmiast wezwać lekarza. Płukać oczy z otwartą powieką przez co najmniej kilka minut pod bieżącą wodą. Po spożyciu: Przepłukać jamę ustną i obficie 
popić wodą. Osobę wymiotującą, leżącą na plecach należy przewrócić na bok. Obficie popić wodą i wyjść na świeże powietrze. Niezwłocznie sprowadzić lekarza. 
Zalecenia ogólne: udzielającego pierwszej pomocy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej. Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie zdjąć.  Jeżeli 
poszkodowany jest nieprzytomny, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeżeli poszkodowany nie oddycha. 
Niezwłocznie wezwać lekarza. Skutki uboczne stosowania produktu: W przypadku spożycia poważne oparzenia ust i gardła oraz niebezpieczeństwo perforacji przełyku 
i żołądka. Poparzenia gałek ocznych, grożą ich  poważnym uszkodzeniem.  Przy poparzeniach skóry możliwe rany i pęcherze. Poparzeniom towarzyszy uczucie pieczenia                 
i ból, w przypadku spożycia mdłości. Przy połknięciu lub wymiotach ryzyko aspiracji - dostania się produktu do płuc. W celu ich uniknięcia ściśle przestrzegać warunków 
magazynowania i stosowania produktu. Magazynowanie: składować w dobrze zamkniętych, wyłącznie oryginalnych opakowaniach, w chłodnych i suchych 
pomieszczeniach. Chronić przed mrozem. Minimalna temperatura składowania: 10 °C. Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty. Nie składować w styczności ze środkami 
spożywczymi. Nie dopuścić do przenikania produktu do podłoża. Unikać środków utleniających i substancji anionowych. Postępowanie z odpadami: Nie może podlegać 
obróbce wspólnie z odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Produkt i opakowanie  oraz ich odpady usuwać jako odpad niebezpieczny – 
przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. W obiegu konsumenckim zaleca się zużyć produkt do końca, a opakowanie 
oczyszczone wodą z dodatkiem środków myjących przekazać do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Popłuczyny skierować do kanalizacji.

Alba. Zawiera substancję czynną: alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS 68424-85-1) 170 mg/g (17%).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H411 Działa  toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub 
prysznicem]. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem / okulistą. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość / 
pojemnik usuwać do firmy posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/ 
krajowymi/ międzynarodowymi.

üŚrodek glonobójczy, jako profilaktyka przeciw glonom w basenach,
ü do dezynfekcji kabin natryskowych, podestów drewnianych i mat,
üpłynny, całkowicie wolny od chloru;
üniskopieniący,w podanym rozpuszczeniu bez smaku, bez zapachu,
ünadaje się do stosowania równocześnie z innymi chemikaliami i chlorem,

3 Stosowanie: 10 m
3 

10 m
Podstawowe dozowanie: na każde wody basenowej 100 ml Alby. Obliczoną ilość rozpuścić z wodą w proporcji 1:10 i wlewać wzdłuż brzegu basenu do 

wody. Włączyć pompę obiegową. Dozowanie dodatkowe: na każde wody 50 ml Alby co ok. 2 tygodnie. Po oczyszczeniu basenu spryskać fugi i rogi 1% roztworem 
Alby z wodą. Przy wysokiej temperaturze, opadach atmosferycznych należy dodatkowe dozowanie zwiększyć. Nie mieszać Alby z produktami chlorowymi przed użyciem              
i nie stosować do stawów zarybionych. W czasie wykonywania zabiegu – dozowania przez konsumentów stosować odzież, rękawice i okulary ochronne. W użyciu 
profesjonalnym stosować się do zaleceń zawartych w karcie charakterystyki. Z basenu można korzystać bezpośrednio po zadozowaniu (dodaniu) produktu                   
i  dokładnym wymieszaniu go  z wodą.

Uwaga! Nie mieszać z innymi 
produktami przed użyciem. 
Przed użyciem przeczytać 
etykietę. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 Alba
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