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SANIFORT COMBI 
 

САНИФОРТ КОМБИ 
 

 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТАБЛЕТИ ЗА  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ  
 
 
 
 
 
Приложение 
 
Санифорт Комби е мултифункционален препарат, който действа едновременно като 
дезинфектант, алгецид, коагулант и е предназначен за поддържаща дезинфекция на 
водата в плувния басейн. 
 
Свойства: 
 
САНИФОРТ КОМБИ се предлага под формата на таблети 200 g и 20 g (мини). 
Представлява комбиниран препарат на хлорна основа, който поддържа водата чиста и 
прозрачна, предпазва от развитие на водорасли и утаява твърдите частици. 
 
Препарата се разтваря бавно във водата на басейна и отделя активните си съставки 
равномерно в продължение на няколко денонощия.  
 
Външен вид:   Бели таблети с цветни частици със спецефечна миризма на  
    хлор 
рН на разтвор (1%)  2.3- 3.3  
 
Състав на препарата 
 
Всеки 100 g Санифорт Комби съдържат : 
 90 g трихлоризоцианурова киселина (CAS №87-90-1),(активен хлор минимум 81 g) 
   6 g алуминиев сулфат (CAS 10043-01-3) 
 
 
Спектър на действие: 
 
САНИФОРТ КОМБИ проявява бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и алгицидно 
действие.  
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Начин на употреба 
 
След извършване на хиперхлориране на водата в басейна, със Санифорт бързоразтворими 
таблети или гранули, поставете мултифункционалните таблети в скимерите или в друго 
предвидено за целта място (плуващ диспенсер). Включете помпата на басейна за да 
осигурите движение на водата . Таблетите бавно ще започнат да се разтварят, като по този 
начин ще отделят активните вещества в необходимата концентрация, за дезинфекцията и 
поддържането на водата в басейна ви.  
 
Периодично проверявайте състоянието на таблетите, като след плъното им разтваряне 
поставете нови. 
За ежедневен контрол на остатъчен свободен хлор във водата на басейна се използват 
тест ленти. 
 
Дозировка:  
1 таблета 200 г на 25- 30 м3 или 1 таблета 20 г „мини” на 2.5 – 3 м3 вода  
за 7 дни, осигуряваща постоянна концентрация на свободен остатъчен хлор в диапазона 
0.2 – 0.5 мг/л .  
 
Условия за съхранение: 
 
На сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от 
запалителни източници, храни и напитки при температура под  
 

Предпазни мерки 
 
При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска 
помощ. След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун.  
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
 
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 
 
Опаковка:  
Кутии с 4 таблети х 200 г или   
Кутии с 20 таблети х 20 г „мини” 
 
 
Срок на годност:  
2 години 
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