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CORRECTOR pH+ 
 
ПРЕПАРАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА pH 
НА ВОДАТА В ПЛУВНИЯ БАСЕЙН 
 
 
 
Приложение 
 
КОРЕКТОР “pH+“ е препарат, за повишаване, при необходимост, на нивото на рН на водата 
в плувния басейн. 
Нивото на рН на водата в плувния басейн трябва да се поддържа в интервала 7.2 – 7.6. При 
по-ниско ниво от посочения диапазон водата може да предизвика дразнене на очите и 
дихателните пътища на къпещите се, както и да доведе до корозиране на металните части 
и аксесоари в плувния басейн. 
 
 
Свойства 
 
Коректор “pH+“ е бял прахообразен препаратът без аромат. Лесно се разтворя дори в 
студена вода и може да се прилага и чрез дозираща помпа. 
 
Внимание:  
 

- Не добавяйте в непосредствена близост до метални предмети! 
- Да не се смесва с други химически продукти! 

 
 
 
Състав на препарата 

Натриев карбонат (CAS № 497-19-8) мин 90% 
 
 
 
Начин на употреба 
 
За да се повиши нивото на рН в плувния басейн с 0.2 единици е необходимо да се добави 
15 g. от препарата на 1 m³ вода. 
 
Препаратът се разтваря предварително във вода. За целта след определяне на актуалната 
стойност на рН на водата разтворете напълно нужното количество от препарата в 2-3 l вода 
в отделен съд. За приготвяне на работни разтвори към водата се прибавя съответното 
количество от препарата с помощта на приложената мерителна лъжичка. Разпределете 
получения разтвор равномерно по повърхността на басейна, когато в него няма къпещи се. 
След 5-10 min отново проверете стойността на рН с тестер. 
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Предпазни мерки 
 
При употреба на препарата използвайте подходящи средства за индивидуална защита 
(ръкавици, маска, очила). 
Да се пази далеч от достъп на деца. 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.  
 
 
Условия на съхранение 
 
В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, далече от храни и напитки, при температура < 30 °С. 
 
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
 
Да не се допуска изпускане на препарата в околната среда - вижте специалните инструкции 
/ информационния лист за безопасност. 
 
 
Опаковка 
Кутия:   0.700 kg 
Кофа:   5 kg 

 

 

Срок на годност  

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 
Производител: 
ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14  
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com  

 


