
 
 

IN-NO ALGA 
uszodai- és fürdővíz algátlanító (algicid hatású folyékony keverék) 

 
 
Antimikrobiális spektrum:  algicid 
 
Alkalmazási feltételek: 25-50 ml koncentrátum 10 m3 vízhez rendszeres használat során 
 150-300 ml koncentrátum 10 m3 vízhez sokkterápia alkalmazásához 
 
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználók részére készült folyékony koncentrátum 
(terméktípus PT 11). Felhasználható uszodák, medencék, technológiai hűtővizek és rendszerekhez használt víz 
algásodás gátlására. 
A koncentrátumból a szükséges mennyiséget a vízhez kell adagolni, nagy mennyiség esetén állandó keverés 
mellett, kisebb mennyiség esetén adagolás után is lehet a homogenizálást elvégezni. Elalgásodott környezetben 
először a sokkterápiát kell alkalmazni, majd rendszeres használat mellett áttérni a kisebb koncentrációra, 
körülményektől függően 1-3 hónapos időközönkénti adagolással. 
 

GHS piktogram:  
Figyelmeztetés: nincs figyelmeztetés 
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes 

 
Biztonsági tanácsok: A keveréket csak rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad használni. A termék 
használata során be kell tartani az általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat.  

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

 P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
 
Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne 
érintkezzen! A termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható fel. 
Elsősegélynyújtás: A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és 
a helyszínre azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos! Szembe jutás esetén öblítés bő vízzel ajánlott. Bármilyen 
expozíciót követő rosszullét esetén a helyszínre azonnal orvost kell hívni.  
 
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, napfénytől, védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, 
élelmiszertől, gyújtó és hőforrástól távol kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
 
Környezetvédelem: A keveréket és a termék csomagolóburkolatát ne juttassuk közvetlenül a környezetbe. A 
rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz a helyi előírásoktól függő kezelést igényel. A tisztított 
csomagolóeszköz (≤ 20 liter térfogatig) kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy 
itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell 
mosni. 

 
Min őség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén 36 hónap, felbontás után 12 hónap. 
 
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna  
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