
GEBRUIKSAANWIJZING
Dit middel is bestemd om zwemwater vrij te houden van bacteriën, algen en andere
microorganismen, die de hygiënische gesteldheid van het water nadelig kunnen 
beïnvloeden. Het middel is een verbinding van chloor en cyanuurzuur. De desinfecterende
werking berust op het vrijkomen van chloor.Wanneer het middel aan zwemwater wordt 
toegevoegd, wordt het chloor verbruikt. Het cyaanzuur wordt echter niet verbruikt: 
deze blijft in het water achter.Wanneer de concentratie van het cyanuurzuur te hoog 
oploopt zal de werking van het middel teruglopen. Aangezien de toe te passen 
hoeveelheden afhankelijk zijn van de mate, waarin het zwemwater wordt belast kan 
geen algemeen geldende dosering worden aangegeven. Als richtlijn geldt, dat voor 
een goede werking een minimale concentratie aan beschikbaar chloor van 2 mg/l nodig 
is en dat om gezondheidsrisico voor de zwemmers te vermijden, de concentratie aan 
beschikbaar chloor nooit meer dan 5 mg/l en de concentratie aan cyanuurzuur nooit 
meer dan 100 mg/l dienen te bedragen. Dit moet regelmatig worden gecontroleerd 
met daarvoor bestemde testsets. Onder beschikbaar chloor worden die stoffen verstaan
die met D.P.D.1 (diëthyl-para-phenyleendiamine) een kleurreactie geven. Per m3 water 
levert toevoeging van 2,7 g (1 tablet) middel een toename op van het beschikbaar 
chloorgehalte van ten hoogste 1,5 mg/l en een toename van het gehalte aan cyanuur-
zuur van 1,4 mg/l. Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen
te worden dat zwemwater of afvalwater met middelresten rechtstreeks op het opper-
vlaktewater wordt geloosd.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is het gebruik als middels ter bestrijding of afwering van micro-
organismen in zwemwater, echter uitsluitend in: therapeutische baden; 
privébaden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, 
recreatiecentra en internaten, en mits het middel zodanig wordt gedoseerd
dat: het gehalte aan beschikbaar chloor, gemeten met D.P.D. 1 minimaal 
2 mg/l en maximaal 5 mg/l bedraagt; het gehalte aan cyanuurzuur een 
concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.
Waarschuwingszinnen: Schadelijk bij opname door de mond. Irriterend 
voor de ogen en de ademhalingswegen. Zeer vergiftig voor in het water 
levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen: Buiten bereik van kinderen bewaren. Verpakking
droog houden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet roken tijdens gebruik. Afval niet in de gootsteen werpen. In geval van 
inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
Attentie! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen 
gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Belangrijk: Altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Koel, 
droog en in gesloten verpakking bewaren. Lege verpakkingen uitspoelen 
met zwemwater, alvorens af te voeren volgens bestaande voorschriften.

180 Tabletten
werkzame stof:
natriumdichloorisocyanuraat – gehalte 55%
aard van het preparaat: tablet
Toelatingsnr.:12676 N
Detailchemie Breda
Tel. 076-5711320

Mini Quick
voor desinfectie van kleine

zwembaden en spa’s

milieugevaarlijk

schadelijk

Poolpower Mini Quick 219x50.indd   1 19-10-11   08:53


		2011-10-19T08:53:15+0200
	Preflight Ticket Signature




