
Glon Fighter I

ZWALCZA GLONY, BAKTERIE I GRZYBY

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H410 Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując  
długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące na środki ostrożności
P501 Zawartość/pojemnik usuwać za pomocą wyspe-
cjalizowanych firm zgodnie z przepisami krajowymi. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301 + P312 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
lub z lekarzem. P 102 Chronić przed dziećmi

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki 
stosowania: Nie oczekuje się żadnych zagrożeń w 
normalnych warunkach stosowania. Nie dopuścić do 
przedostania się produktu do gleby i wód gruntowych.

Płyn zwalczający glony, bakterie i grzyby drożdżakopodobne 
w wodzie basenów kąpielowych
Zakres stosowania: 
Preparat zaleca się do stosowania na basenach zarówno odkrytych, jak 
i krytych pływalniach. Utrzymuje wodę w czystości i zapobiega powsta-
waniu glonów oraz niszczy już istniejące. Preparat wykazuje działanie 
bakteriobójcze i grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżakopodobnych.
Skład:
100 g preparatu zawiera: substancja czynna 6 g Polimer N-metylme-
tanaminy (EINECS 204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran (EINECS 203-439-8)
/czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu (polimer PQ)
Zalecenia dotyczące stosowania:
Działanie glonobójcze:
l Obliczyć pojemność basenu

3
l Pierwsze stosowanie preparatu do zwalczania glonów  500-1000 ml na  10 m
l  Stosowanie cykliczne: 

3 3  co tydzień 250-500 ml na 10 m , lub codziennie 50-75 ml na10 m  
W przypadku wody z tendencją do mętnienia podwoić dawkę.
W razie dużej liczby korzystających z basenu osób, wysokich temperatur lub 
dużej ilości opadów (w basenach odkrytych) należy podwoić dawkę.
Efekt glonobójczy jest uzyskiwany po 72 h od pierwszego zastosowania produktu.
Działanie bakteriobójcze:
W przypadku skażenia wody basenowej jednym z poniższych szczepów 
bakterii dozować produkt w poniższym stężeniu.

3Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) -  dawkowanie 500 ml na 1 m . 
Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

3Escherichia coli -  dawkowanie 500 ml na 1 m . Efekt biobójczy jest 
uzyskiwany po okresie 72 h.

3Enterococcus hirae (Paciorkowiec) -  dawkowanie 2,5 l na 1 m . Efekt 
biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

3Pseudomonas aeruginosa (Ropa błękitna) -  dawkowanie 500 ml na 1 m . 
Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

3Legionella pneumophila  -  dawkowanie 500 ml na 1 m . Efekt biobójczy jest 
uzyskiwany po okresie 72 h.

3Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 2,5 l na 1  m . 
Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h. 
Działanie grzybobójcze na grzyby drożdżakopodobne:

3Candida albicans – dawkowanie 500 ml na 1 m
Efekt biobójczy na grzyby drożdżakopodobne jest uzyskiwany po okresie 72 h. 
Podczas stosowania zalecanych dawek produktu nie ma potrzeby stoso-
wania okresu przejściowego między zastosowaniem produktu a użytkowaniem 
obiektu poddanego jego działaniu, nie ma potrzeby wentylacji pomieszczeń.
Zalecenia dotyczące postępowania z odpadami produktu i opako-
waniami:
Metody oczyszczania i neutralizacji: Wycieki zebrać do odpo-
wiednich pojemników w celu odzyskania lub usunięcia. Nie dopuścić do 
przedostania się wycieku do kanalizacji ani wód powierzchniowych.
Pozostałości preparatu: Chemikalia muszą być usuwane zgodnie 
z odpowiednimi przepisami krajowymi. Unikać zrzutów do środowiska. 
Oddać do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów 
niebezpiecznych.
Zanieczyszczone opakowania: Opakowania po produkcie muszą być 
oddane do systemu zwrotu opakowań albo do wyspecjalizowanej firmy 
zajmującej się usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

1 L

Dane toksykologiczne dla substancji czynnej:
Toksyczność dla ryb (LC50):   0,27 mg/l
Toksyczność dla dafni (EC50):   0,14 mg/l
Toksyczność dla glonów (ErC50):  0,18 mg/l
Toksyczność dla bakterii (EC50):  150  mg/l
Wskazówki dotyczące pierwszej pomocy
Wdychanie: W przypadku duszności wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie i wezwać 
pomoc medyczną. Oczy: Przemywać oczy dużą ilością wody. W przypadku 
przedłużającego się podrażnienia zwrócić się do lekarza. Skóra: Zdjąć 
zanieczyszczoną odzież i umyć zabrudzoną skórę dużą ilością wody. 
Preparat ma właściwości odtłuszczające. W przypadku przedłużającego się 
podrażnienia zwrócić się do lekarza. Połknięcie: Po spożyciu niezwłocznie 
zawiadomić lekarza i pokazać kartę charakterystyki preparatu.
Magazynowanie
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w chłodnym i prze-
wiewnym miejscu.

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

1 kgWaga:

DEZYNFEKCJA WODY KROK PO KROKU
Korekta pH Dezynfekcja Zwalczanie glonów Koagulacja

Podmiot odpowiedzialny:
Gotix Sp. z o. o. 
ul. Merlina 5 - Zamość
89-200 Szubin
tel. (052) 384 58 23

Dystrybutor: 
Tamark S.A. Kartoszyno, 
84-110 Krokowa, ul. Przemysłowa 5
tel.: 58 774 10 90, 58 774 10 91
fax: 58 676 74 89
www.target.com.pl

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008

Pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym: 7213/17

Termin ważności: 
24 miesiące od daty produkcji.

Data produkcji 
i numer partii: na opakowaniu

Bezpieczna kąpiel dla całej rodziny

NIEPIENIĄCY
WYSOCE WYDAJNY
DO BASENÓW 
KĄPIELOWYCH

Uwaga


	Strona 1

