TRICHLORE
HAVUZ KİMYASALI
HAVUZ SUYU
DEZENFEKTANI

İLGİLİ MEVZUAT BİLGİLERİ

SELENOID TRICHLORE GRANÜL
06.02.2008 tarihli ve 2012/60 sayılı
Biyosidal Ürün Ruhsatı ile üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Trikloroizosiyanürik asit

TEKNİK ÖZELLİKLER

SELENOID TRICHLORE NEDİR?
Havuz suları için özel olarak üretilen bir dezenfektandır.

KULLANIM ALANLARI
Açık yüzme havuzlarında bakterilerle mücadele için kullanılır.

KİMYASAL YAPISI
Siyanürik aside kimyasal olarak bağlanan stabil aktif klor

ÖZELLİKLERİ
Stabilizatörlü, yavaş eriyen granül bir kimyasaldır. Granül yapıda olduğu
için kullanımı pratik ve kolaydır. Stabilizatörlü oluşu klorun havuz suyunda
kaldığı süreyi arttırır. Stabilizatörsüz klor türevlerine göre ekonomiktir.

KULLANIM TİPİ
Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ
Havuz suyu pH değeri konrol edilir pH değeri 7,2-7,6 arasına ayarlanır.
Siyanürük asit ölçümü yapılır. Uygulamadan önce bakiye klor seviyesi
kontrol edilmelidir. Bakiye klor seviyesi 1-3 ppm olmalıdır. Ürün denge
tankındaki suya eklenir. Ürüne asla su eklenmemeli, suya ürün
eklenmelidir. Etkinliğin sağlanabilmesi için en az 60 dakika temas
etmelidir. Havuz yüzeyinden yapılacak uygulamalarda havuz kullanımda
olmamalıdır. Uygulama tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır.

MIKROBİYOLOJİK ETKİNLİK
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae, 20 ° C'de 5 dakikada 1 mg / L (ppm) deki etkinliği. (TSE
EN 1276) Legionella pneumophila Temiz koşullarda, 20 dakika
boyunca ,60 dakikada, 1 mg / L (ppm) deki etkiliği (TSE EN 13623)
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Temiz koşullarda, 30 saniye
boyunca 20 ° C'de 1 mg / L (ppm) deki etkinliği Enterococcus faecium,
Temiz koşullar altında, 20°’de 2 dadikada 1 mg/L (ppm)deki etkinliği (AOAC
OFFICIAL METHOD 965.13) Sonuçlar, EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE
FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ – ARGEFAR’ın BP
15070-M sayı 10.04.2015 tarihli raporu ile kanıtlanmıştır.

DOZAJ
Ürünü kullanmadan önce siyanürük asit ölçümü yapılmalıdır. Siyanürük
asit seviyesi maksimum 100 ppm olmalıdır. Bakiye klor seviyesi 1 ppm’in
altında ise, 100 m3 havuz suyunda FCL (Serbest Klor Seviyesini ) 1 ppm
yükseltmek için 110-120 g ürün denge tankındaki suya eklenmelidir.
Uygulama dozu sıcaklık, havuza girenlerin sayısı vb. kriterlere göre
değişkenlik gösterebilir.
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Asidik

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin yerde depolayın. Güneş
ışığından uzak tutun. Ürün orijinal
ambalajında saklanmalıdır. Başka
kimyasallarla karıştırmayın.
Ürün
uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Raf ömrü uygun saklama koşullarında 2 yıldır. Açılmış ürünü 90 gün
içinde kullanınız.

AMBALAJ

10-25-50kg UN’li PE kova

ÖNLEMLER

Cilt ve göz temasından sakının.
Koklamayın. Temas durumunda ise;
bol suyla yıkayın. Asla güçlü alkali
veya klor ile karıştırmayın.

NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine
bakınız.

BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından
belirtilen şekilde kullanıldığı varsayılmaktadır.
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar
tarafımızdan Kabul edilmez.

