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Produktów biobójczych należy używać z 
zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym 
użyciem należy przeczytać etykietę i informacje 
dotyczące produktu. 

Data produkcji: 11-03-2021
Okres ważności: 2 lata od daty produkcji

Ilość produktu 
w opakowaniu:

1 kg

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

(Niepieniący się)
Posiada atest PZH nr  BK/W/0130/02/2019

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 
1843/04 

Pierwsza pomoc. Przy wdychaniu: usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagrożenia zachowując własne bezpieczeństwo. Zapewnić dostęp 
świeżego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. 
Zastosować sztuczne oddychanie, jeżeli poszkodowany nie oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza. Przy kontakcie ze skórą: zanieczyszczone miejsca 
spłukać wodą i umyć mydłem. Jeżeli to konieczne zasięgnąć porady lekarza. Przy kontakcie z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością wody, przy 
szeroko odchylonej powiece przez co najmniej 15 minut, zdjąć szkła kontaktowe. Unikać dużego strumienia wody by nie doprowadzić do uszkodzenia 
rogówki. Natychmiast wezwać lekarza.  Przy spożyciu: płukać usta dużą ilością wody, nie połykać. Jeżeli produkt został połknięty, podać do picia dużą 
ilość wody. Wezwać niezwłocznie lekarza. Zalecenia ogólne: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Osobie nieprzytomnej nie podawać doustnie 
żadnych środków, nie wywoływać wymiotów. Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, dlatego wymagana jest obserwacja lekarska przez 
48 godzin. Wskazówki dla lekarza: stosować leczenie objawowe. Skutki uboczne stosowania produktu: w przypadku spożycia powoduje  mdłości i 
wymioty -  w celu ich uniknięcia przestrzegać warunków magazynowania. Magazynowanie: oryginalne szczelne zamknięte i oznakowane opakowania, 
suche dobrze wentylowane pomieszczenie w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do  25°C). Chronić przed mrozem, gorącem i bezpośrednim 
światłem słonecznym. Nie dopuścić do przenikania do podłoża. Opakowania: tworzywa sztuczne. Postępowanie z odpadami: małe ilości produktu 
neutralizować dużą ilością wody, popłuczyny skierować do kanalizacji. Nie dopuścić do przedostania się nawet w małych ilości stężonego produktu do 
wód gruntowych, powierzchniowych lub 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.

Alba Super. 
Zawiera - substancja czynna: Polimer N-metylmetanaminy (EINECS 204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran (EINECS 203-439-8) / czwartorzędowy 
polimeryczny chlorek amonu (CAS 25988-97-0), 340 mg/g (34%).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H410 Działa bardzo 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. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik 
usuwać do - w sposób podany na etykiecie, zgodnie z przepisami miejscowymi/ regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

üNiepieniący się, także przy użyciu urządzenia przeciw prądowego
üOdporny na chlor, pH neutralne, odporny na temperaturę i światło słoneczne,
üOdporny na wodę twardą i morską,
üUlega całkowicie rozkładowi.
üDziała glonobójczo w stężeniu 40cm³/m³ czas działania 24 godz. T.19°C, działa bakteriobójczo w stężeniu 50 cm³/m³ czas 
kontaktu 60min. T.20°C.

Stosowanie: Podstawowe dozowanie: 100 ml / 10 m3 wody basenowej. Dozowanie dodatkowe: co tydzień 50 ml / 10 m3 . ALBA SUPER wlewać 
powoli do dozownika przy włączonym urządzeniu. Dozowanie również można przeprowadzić przez urządzenie dozujące. 
Dawka uderzeniowa: co 6 tygodni 300-600ml/10m3, wlać bezpośrednio do basenu.  Pracujące filtry i pływający spowodują szybkie wymieszanie.
Nie mieszać bezpośrednio Alby Super z produktami chlorowymi i nie stosować do stawów zarybionych.

Uwaga! Nie mieszać z 
innymi produktami przed 
użyciem.

UWAGA

 ® Alba Super
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