
special professional series

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.
Дата виготовлення вказана на упаковці.
Країна виробництва: Україна.

СКЛАД
• Містить четвертинні амонієві сполуки.
• Форма випуску: рідина.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Рекомендується використовувати після закінчення купального сезону. Перед 
використанням препарату необхідно:

• провести вимірювання рівня pH води і відкоригувати його до показника 
7.2-7.4 за допомогою засобу AquaDoctor pH Minus або AquaDoctor pH Plus

• провести шокову дезінфекцію води за допомогою препарату AquaDoctor 
C-60T

• очистити фільтр за допомогою функції «Зворотня промивка»
• підготувати фільтрувальний агрегат до зимової консервації відповідно до 

інструкції
• температура води води в басейні повинна бути не вище 15°С
• рівень води у басейні повинен бути нижче розташування форсунок, а 

вода з труб системи фільтрації і фільтраційної бочки, а також інших еле-
ментів повинна бути злита.

Для консервації басейну необхідно один раз додати засіб AquaDoctor WC 
по периметру басейну у пропорції 3 літри на 50 м³ води. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. 
• Рекомендується використовувати персональні засоби захисту: гумові 
рукавички і захисні окуляри. 
• Не вдихати і не ковтати препарат. 
• Подразнює очі і органи дихання.

УВАГА! Категорично заборонено
• Змішувати AquaDoctor Winter Care з іншими хімічними препаратами.
• При підготовці розчину додавати воду в препарат, а не препарат в воду.
При дотриманні норм дозування і правил експлуатації препарат повністю 
безпечний для оточуючих і не впливає на матеріали басейну і його систему 
фільтрації.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
• При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою (10-15 хвилин), за 

необхідності звернутися до лікаря.
• При ковтанні випити велику кількість води, не викликати блювання і 

негайно звернутися до лікаря.
• При контакті зі шкірою промити великою кількістю води, за необхідності 

звернутися до лікаря.

УВАГА! 
• Не ковтати 
• Не вдихати 
• Подразнює очі і органи дихання 
• Зберігати ємність щільно закритою та подалі від дітей 
• У випадку пожежі та/або вибуху не вдихати пари 
• Не виливати у водостік.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати при температурі від 0 ° до +25 °С в закритій упаковці в недоступ-
ному для дітей місці, в сухому, пожежобезпечному, добре провітрюваному 
приміщенні, подалі від предметів побуту і продуктів харчування.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Препарат AquaDoctor Winter Care призначений для консервацii води в 
басейнi на зимовий період. Запобігає утворенню мулу у воді басейну. 
Значно полегшує перший запуск басейну після зимової консервації. 
Забезпечує знезараження води басейну.
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ІНСТРУКЦІЯ
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Засіб
для консервації
води в басейні
на зимовий період

• Сертифіковано в Україні

• Економічне використання

• Простота експлуатації

ПЕРЕВАГИ: 

• Рекомендований для всіх типів басейнів.
• Не засмічує систему фільтрації басейну.
• Розчиняється швидко і без осаду.
• Без вмісту хлору
• Не піниться
• Не впливає на рівень рН
• Перешкоджає утворенню вапняного 
нальоту

• Запобігає появі водоростей у зимовий 
період

• Полегшує весняну підготовку та запуск 
басейну

• Запобігає появі грибків і бактерій у кутках, 
швах та краях басейну

Winter Care


