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DA  Indeholder830 g/kg Symclosen og 18 g /kg Koppersulfat. • H302 Farlig ved indtagelse. • H319 Forårsager alvorlig øjenskade. • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. • H410 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. • Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. • Udvikler giftig 
gas ved kontakt med syre. • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. • P102 Opbevares utilgængeligt for børn. • P264 
Vask hænderne grundigt efter brug. • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. • P273 Undgå udledning til miljøet. • P280 Bær 
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: søg 
lægehjælp. • P405 Opbevares under lås.• P501 Indholdet/beholderen bortskaffes ived indlevering til en modtagestation for kemikalie affald. 
• Mindst holdbar til : Se dato på emballagen. • Efter rengøring med poolvand kan emballagen bortskaffes med dagrenovationen.
SE Innehåller 830 g/kg Symclosen och 18 g /kg Koppersulfat. • H302 Skadligt vid förtäring. • H319 Orsakar allvarlig 
ögonirritation. • H335 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. • H410 Mycket giftigt 
för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
• Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). • Utvecklar giftig gas vid 
kontakt med syra. • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. • P102 
Förvaras oåtkomligt för barn. • P264 Tvätta hendene grundligt efter användning. • P271 Används endast 
utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. • P273 Undvik utsläpp till miljön. • P280 Använd kyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 
i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: 
sök läkarhjälp. • P405 Förvaras inlåst. • P501 Innehållet/behållaren lämnas till et insamlingsstelle för farligt avfall. • Bäst före: Se 
datum på förpackningen. • Efter rengöring med poolvatten kan embalaget hanteras som vanligt avfall.

Advarsel
Varning
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Vølundsvej 18 · DK-3400 Hillerød
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DA BRUGSANVISNING
MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER. MÅ 
ALDRIG OPLØSES FØR TILSÆTNING.
Filteranlægget skal være i drift
Vandanalyser: pH-værdi mellem 7,0 og 7,4; klor mellem 1,0 
– 3,0 mg/l
Dosering: 1 Duo Puck pr. 25 m³
Hvor ofte: hver 7-10 dage
Hvordan: direkte i skimmeren eller Tabletflyder
Tips! Se www.saniklar.dk hvis du har vandproblemer i poolen.
ADVARSEL! Spild aldrig vand på produktet. Hvis produktet 
kommer i kontakt med små mængder vand kan det reagere 
voldsomt. • Produktet skal opbevares i et tørt og velventileret 
lokale ved almindelig rumtemperatur på højst 35°C • Anbring 
aldrig en flydende dispenser i en skimmer. Før badning, 
fyld en ren spand med 10 liter vand, anbring den flydende 
dispenser heri, og opbevar spanden udendørs, væk fra de 
badende. Efter badning sættes dispenseren tilbage, og vandet 
fra spanden hældes i poolen.

SE BRUKSANVISNING
FÅR INTE BLANDAS MED ANDRA PRODUKTER. FÅR 
ALDRIG LÖSAS UPP FÖRE TILLSÄTTNING.
Filteranläggningen ska vara igång
Vattenanalyser: pH-värde mellan 7,0 och 7,4; klor mellan 
1,0–3,0 mg/l
Dosering: 1 Duo Puck per 25 m³
När: var 7–10:e dag
Hur: direkt i bräddavloppet eller i tablettflottören
Tips! Se www.saniklar.se om du har problem med vattnet i poolen.
VARNING! Tillsätt aldrig vatten till produkten. Om produkten 
kommer i kontakt med vatten, även i små mängder, kan den 
reagera våldsamt. • Förvara produkten torrt,på en väl ventilerad 
plats i en genomsnittlig temperatur som inte överskrider 35°C 
• Lägg aldrig en flytande doserare i breddavloppet. Innan 
poolen används skall den flytande doseraren tas bort från 
poolen och placeras i en ren hink med 10L vatten i. Förvara 
hinken utomhus utom räckhåll för dem som badar. När poolen 
inte används längre skall doseraren läggas tillbaka i poolen 
tillsammans med vattnet i hinken.

Maxi 2500
DUO PUCKS
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