AiptaCap

Instrukcja Użytkownika PL
Środek do usuwania ukwiałów Aiptasia i zielonych glonów Majano
Zastosowanie:
Wstrząsnąć silnie przed użyciem. Zredukować do minimum lub wyłączyć całkowicie cyrkulację wody
w zbiorniku po to, aby środek nie rozprzestrzenił się na koralowce. Podać niewielką ilość do otworu
gębowego ukwiałów aiptasia i majano. Nie ma potrzeby całkowitego pokrywania środkiem AiptaCap
ukwiałów. Po około 10 minutach można włączyć całkowicie cyrkulację.
Dozowanie:
Do utrzymania jak najmniejszego zanieczyszczenia wody wynikającego z obumierania Aiptasia lub
Mayano. Zalecamy zastosowanie jednej dawki 40 g (1 działka) na 200 litrów wody akwariowej. Nie
powinno stosować się więcej niż jedna dawka tygodniowo.
Efekty uboczne:
Może dojść do podwyższenia pH w wodzie. Obumierające aiptasia lub zielone ukwiały prowadzą do
pogorszenia jakości wody co prowadzi do obniżenia zawartości tlenu w wodzie, tworzenia się
związków amoniaku, uwalniania toksyn do wody i redukcji potencjału redox.
Ostrzeżenia:
H315 powoduje podrażnienia skóry skin irritation
H318 powoduje poważne uszkodzenia oka
H335 może powodować problem z oddychaniem.
Instrukcje bezpieczeństwa:
P271 stosować tylko zewnętrznie I w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
P280 stosować środki ochrony osobistej takie jak rękawiczki / osłona twarzy
P302 + P352 jeśli w kontakcie ze skórą – przemyć dużą ilością wody z mydłem
P305 + P351 + P338 jeśli w kontakcie z oczami przepłukiwać przez kilka minut obficie wodą; usunąć
szkła kontaktowe, ponownie przemywać.
P332 + P313 jeśli dojdzie do podrażnienia skóry – obserwować, skontaktować się z lekarzem.
P501.2 pozbyć się opakowania zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dot. segregacji
odpadów.
P301 + P310 w przypadku połknięcia – natychmiast skonsultować się z lekarzem od zatruć.
P262 uważać, aby nic nie dostało się na skórę, oczy, ubranie
P101 w przypadku konsyltacji z lekarzem obowiązkowo posiadać przy sobie niniejszą ulotkę
P102 trzymać poza zasięgiem dzieci.
Skład:
Calcium causticum, E 127, woda demineralizowana
Zawartość 40 g
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