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Használati útmutató 

 

Hypo koncentrátum 

Felület- és uszodavíz fertőtlenítő szer 
 

 

Felhasználás: a Hypo koncentrátum a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU 

rendelet V. számú melléklete szerinti 1. Főcsoport 2. terméktípusba tartozó fertőtlenítő és algásodás elleni szer. 

 

Hypo koncentrátum: gyorsan oldódó klórtermék granulátum/tabletta formában.  

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, algicid. 

 

Adagolás/alkalmazási koncentrációk uszodai vízkezelés esetén: 

Feltöltéskor 1m³ vízhez 3 g Hypo koncentrátum granulátum terméket kell adni. Folyamatos üzemben 10 m³ 

vízhez 40 g Hypo koncentrátum granulátum vagy 2 darab 20 grammos Hypo koncentrátum tablettát kell adni 

hetente. Nagyobb medencék esetében 20 m3 vízhez 1 darab 200 grammos Hypo koncentrátum tablettát kell 

adagolni 1-2 hetente. A víz aktív klór tartalma 0,4 - 0,8 mg/l legyen. Megemelkedett hőmérséklet, nagyobb 

terhelés esetén az adagolt mennyiséget növelni kell. A Hypo koncentrátum adagolását lehetőleg naplemente 

után végezzük. Ügyeljünk a víz pH értékére, legjobb a 7,4 pH érték. Adagolása szkimmeren, úszó 

vegyszeradagolón vagy vízforgató rendszerebe épített vegyszeradagolón keresztül történhet. 

Behatási/várakozási idő: A kezelt vízben a teljes elkeveredésig (min. 30 perc) fürdőző nem tartózkodhat, 

illetve amíg a szabad klór koncentrációja 1 mg/l felett van. 

Felhasználás során az alábbi feltételek betartása szükséges: 

• A Terméket a használati útmutató szerint kell alkalmazni.  

• A Termék maradék hatóanyagait a fürdővízben megfelelő tesztmódszerrel rendszeresen ellenőrizni 

szükséges. 

• A klóros fertőtlenítők használatakor a medencében fürdőző nem tartózkodhat, amíg a fürdővízben a 

szabad klór mennyisége 1 mg/l érték felett van. 

• Izocianursav-származékok használatakor-különösen a kültéri medencék esetében-a medencevíz 

izocianursav koncentrációját rendszeresen ellenőrizni szükséges, mert ennek növekedésével a 

fertőtlenítőszerek hatékonysága nagymértékben csökkenhet. A maximálisan megengedhető 

koncentráció 100 mg/l. 

• A granulátum illetve tabletta kiszerelésű Termékek legfeljebb 70 m3 medence térfogatig használhatók, 

illetve nagyobb medencék esetén oldatként, adagoló pumpa segítségével alkalmazhatók. 

• A granulátum és tabletta típusú Termékek közvetlenül a medencébe történő adagolását követően a teljes 

elkeveredésig a vízben fürdőző nem tartózkodhat. 

• A Termék abban az esetben alkalmazható közösségi fürdővizekben is, ha a fürdővízben egyik paraméter 

koncentrációja sem haladja meg a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket. 

• Amennyiben a Terméket olyan fürdő esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élővízbe kerül, 

felhasználás előtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
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Adagolás/alkalmazási koncentrációk felületfertőtlenítés esetén: 

Klórálló felületek fertőtlenítésére készítsünk 5%-os vizes oldatot (400).A behatási idő min. 5 perc. A 

fertőtlenítő oldatot mindig frissen, felhasználás előtt kell elkészíteni. A fertőtlenítő oldattal töröljük át a 

fertőtlenítendő felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig.  

Alkalmazási terület: különböző felületek, anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítése köz- és 

egészségügyi intézményekben, vendéglátóipari területen élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező felületeken és 

egyéb ipari területeken. 

Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! 

 

A termékre vonatkozó előírások: 

Elsősegélynyújtás: 

A mérgezési tünetek sok esetben csak órák múlva jelentkeznek, ezért orvosi megfigyelés szükséges a balesetet 

követő legalább 48 órán keresztül. 

Belélegezve: A sérültet vigyük friss levegőre. Szükség esetén hívjon orvost. 

Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 

könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  

Bőrrel érintkezve: az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, a bőrfelületet bő vízzel le kell mosni. Tünetek 

esetén forduljon orvoshoz.  

Lenyelve: a sérült száját azonnal öblítsük ki vízzel, és óvatosan itassunk vele vizet. Azonnal gondoskodjunk 

orvosi ellátásról.  

 

Védőfelszerelés: 

Porálarc, védőkesztyű, szorosan záró védőszemüveg. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. 

 

Csomagolás:  

A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 

A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt gyűjteni, veszélyes 

hulladékként kell kezelni. 

 

Tárolás:  

Szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, hőtől, közvetlen napfénytől védve, gyújtóforrástól 

távol, élelmiszerektől, italoktól elkülönítve, savaktól, távol tárolandó. 

 

Környezetvédelem:  

Nem szabad élővízbe, csatornába engedni. 

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

 

 

 


