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SANIFORT TABLETS 
 

САНИФОРТ ТАБЛЕТКИ 
 

EФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ ЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
НА ВОДА В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ  
 
 
 
Приложение 

Санифорт (ефервесцентни  таблетки) е препарат на хлорна основа, който действа като 
дезинфектант и се прилага за: 
 

 Шоково хлориране (хиперхлориране) на вода в плувни басейни при 
първоначално пълнене 

 Поддържаща дезинфекция на вода в плувни басейни и контрол на алгите. 
 
Ефектът му се дължи на освобождаването на активен хлор, което предизвиква необратими 
увреждания и унищожаване на микроорганизмите.  
 
 
Свойства 

САНИФОРТ таблетки бързо и напълно се разтварят във водата на басейна. Нивото на 
свободен хлор, необходимо за дезинфекционния  ефект на препарата, се постига за много 
крато време.  
Външен вид: Бели таблети с кръгла форма със специфичен мирис на хлор . 
рН  (1% р-р) 5,5- 7,0  
 
 
Състав на препарата 

Всяка ефервесцентна таблета от 3,3 g съдържа: 
  2.5 g натриев дихлоризоцианурат дихидрат (CAS №51580-86-0),                       
  (активен хлор > 1.3 g) 
Други съставки : натриев карбонат, бензоена киселина, адипинова киселина.  
 
 
Спектър на действие 

САНИФОРТ таблетки проявяват бактерицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно, фунгицидно, 
алгицидно и спороцидно действие. 
 
 
Начин на употреба 

При прилагането на Санифорт ефервесцентни таблети за поддържаща дезинфекция на вода 
в плувни басейни, препаратът се дозира в зависимост от качеството и количеството на 
водата в басейна с оглед поддържане на концентрация на свободен остатъчен хлор в 
диапазона 0.2-0.5 mg/L. Препоръчителната дозировка е посочена в таблицата по-долу. 
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Разпръснете таблетите директно върху повърхността на водата в басейна, без 
предварително разтрошаване или разтваряне. Не е необходимо разбъркване на водата. 
Таблетите ще се разтварят напълно за  5– 10 мин. 
 
          Таблица за дозиране: 

ВИДОВЕ 
БАСЕЙНИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗИРОВКА ЕКСПОЗИЦИЯ 

Плувни басейни 
със сладка вода 

Хиперхлориране при 
първоначално пълнене 

 4 - 8 табл / 1000L  
12 часа 

(в отсъствие на къпещи се) 

Поддържаща 
дезинфекция и контрол 
на алгите 

1/4 - 1/2 табл / 1000L   

1 - 2 пъти дневно на 12 часа при 
концентрация на свободен хлор  

0.2 - 0.5 mg/L вода 
(в басейна може да има къпещи се) 

Плувни басейни 
с морска и 
минерална вода 

Хиперхлориране при 
първоначално пълнене 

 8-16 табл / 1000L  
12 часа 

(в отсъствие на къпещи се) 

Поддържаща 
дезинфекция и контрол 
на алгите 

½ - 1 табл/ 1000L   

1 - 2 пъти дневно на 12 часа при 
концентрация на свободен хлор  

0.2 - 0.5 mg/L вода 
(в басейна може да има къпещи се) 

 

 Проверявайте ежедневно нивото на свободен остатъчен хлор с тестерна лентичка. 

 При показание по-ниско от 0.2 mg/L добавете необходимото количество препарат. 

 
Условия за съхранение: 

На сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от запалителни 
източници, храни и напитки при температура под 35°С. 
 
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. При поглъщане 
да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се 
покаже опаковката или етикета.  
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 
 
Опаковка: таблетки 250 г  
 
Срок на годност: 2 години 
 
ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com     


