
special professional series

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.
Дата виготовлення вказана на упаковці.
Країна виробництва: Китай.

СКЛАД
• Містить Сульфат алюмінію (Aluminium sulphate)
• Випускається у вигляді картуш з таблетками.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Рекомендується використовувати при помутнінні води в басейні з 
розрахунку 1 картуш на 50 м3 води.

Після зворотного промивання фільтра, помістіть препарат в скімерний 
кошик або дозатор хімії. Увімкніть систему фільтрації басейну на 12 годин. 
Після виключення системи фільрації басейну необхідно відстоятися, щоб 
утворені частинки осіли на дно. Приберіть утворений на дні осад за 
допомогою пилососа для басейну.

Якщо вода після обробки препаратом не стала прозорою, можливо 
каламутність води має органічну природу. У такому випадку може 
допомогти шокова дезінфекція засобами AquaDoctor C-60T або 
AquaDoctor O2.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. 
• Рекомендується використовувати персональні засоби захисту: гумові 
рукавички і захисні окуляри. 
• Не вдихати і не ковтати препарат. 
• Подразнює очі і органи дихання.

УВАГА! Категорично заборонено
• Змішувати АquaDoctor Superflock з іншими хімічними препаратами.
• Додавати сухий або нерозчинений препарат в басейн. Існує ризик 
знебарвлення і пошкодження матеріалів облицювання басейну
• При підготовці розчину додавати воду в препарат, а не препарат в воду.
При дотриманні норм дозування і правил експлуатації препарат повністю 
безпечний для оточуючих і не впливає на матеріали басейну і його систему 
фільтрації.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
• При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою (10-15 хвилин), за 

необхідності звернутися до лікаря.
• При ковтанні випити велику кількість води, не викликати блювання і 

негайно звернутися до лікаря.
• При контакті зі шкірою промити великою кількістю води, за необхідності 

звернутися до лікаря.

УВАГА! 
• Не ковтати 
• Не вдихати 
• Подразнює очі і органи дихання 
• Зберігати ємність щільно закритою та подалі від дітей 
• У випадку пожежі та/або вибуху не вдихати пари 
• Не виливати у водостік.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати при температурі від 0°С до +25°С в закритій упаковці в 
недоступному для дітей місці, в сухому, пожежобезпечному, добре 
провітрюваному приміщенні, подалі від предметів побуту і продуктів 
харчування.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Засіб призначений для очищення й освітлення каламутної води. Препарат 
впливає навіть на найдрібніші частинки, роблячи їх більш щільними. 
Використання препарату дозволяє досягти ефекту кришталево чистої води.

SF

ІНСТРУКЦІЯ

Superflock

• Сертифіковано в Україні

• Економічне використання

• Простота експлуатації

ПЕРЕВАГИ: 

• Рекомендований для всіх типів басейнів
• Значно підвищує ефективність фільтрації 

Aluminium Sulphate

Коагулянт 
в картушах робить 
воду кришталево 
прозорою


