
Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 

 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz 
légzésnél oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le 
kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon 
keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Védıfelszerelés:PVC védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni 
kell. 
Csomagolás: A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem: A termék toxikus a vízi organizmusokra. Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, 
felhasználás elıtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
A termékkel kezelt vizet a medence használatbavétele elıtt (tavasszal) le kell engedni és a vízzel 
érintkezı, valamint a fürdıhasználathoz kapcsolódó felületeket meg kell tisztítani. 
A termék alkalmazásakor a kezelt vízben fürdızı nem tartózkodhat. 


