
 

 

CHLORINE TABLET SW 
ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ОТПАДЪЧНИ 
ВОДИ  
 
Приложение:  
CLORINE TABLET SW представлява сух 
органичен хлор под формата на 
таблетки, осигуряващи ефективно 
стерилизиране и дезинфекциране, чрез 
бавно разтваряне. Таблетка от 200 гр 
съдържа 90-92% хлор. Използват се за 
хлориране на плувни басейни, замърсени 
и отпадъчни води.  
Стандартният размер на една таблетка е 
75 mm в диаметър 
Качества и ползи:  
� Висока активност  
� Дезинфектант на ниска цена 
� Лесни за употреба 
� Нисък риск от корозия  
Употреба:  
За почистване на плувни басейни се 
добавят четири таблетки на всеки 100 м3 

вода. При третиране на отпадъчни води, 
напълнете дренажните тръбопроводи до 
получаване на свободен остатъчен хлор 
от 2 до 5 ppm. За определяне нивото на 
остатъчен хлор, използвайте подходящия 
Комплект за тестове.  
Минимално време за получаване на 
свободен остатъчен хлор 5-50 ppm е 
един час. След това нивото на остатъчен 
хлор, което трябва да се поддържа е от 
0,5-2,0 ppm.  
 
Предпазни мерки:  
При употреба използвайте защитни 
очила и ръкавици. Препаратът не трябва 
да се поглъща при никакви 
обстоятелства.  В случай на поглъщане, 
консултирайте се с лекар. Да се избягва 
контакт с кожата и очите. Ако това се 
случи, измийте кожата и очите си с вода 
и сапун. Консултирайте се с лекар, ако е 
необходимо. 
 
 
 
 
 
 

CHLORINE TABLET SW 
DESINFECTANT FOR SEWAGE 
 
  
Area of Use:  
Chlorine tablet SW is a dry organic chlorine 
in tablet form giving a high available chlorine 
base, ensuring an effective sterilising and 
disinfecting action in slow release form .200 
gr tablet with 90-92% available chlorine. For 
chlorination of swimming pools, sewage and 
waste water. Standard tablet size 75 mm 
diameter- 25 mm H.  
 
Use Qualities and Benefits:  
� High activity  
� Low disinfectant cost  
� Easy – to use  
� Low corrosion risk  
Usage:  
For swimming pool water treatment 4 large 
tablets every 100 m3 of water. For waste 
water treatment fill the chlorinating pipes 
until 2 to 5 ppm of residual active chlorine 
are obtained .İf below 2 ppm, use both 
chlorinating pipes. Assess residual chlorine 
level with the appropriate Test Kit. 
An initial dose will be required to give a free 
residual chlorine reserve of 5-50 ppm for a 
minimum of 1 hour .Thereafter a reserve of 
0,5-2,0 ppm is normally sufficient. Also 
available as rapid dissolving (Bechlor 126 
RD) 1 tablet will give 50 ppm chlorine in 3.6 
m3 water.  
 
Safety Measures:  
Use protective glasses and gloves during 
application. Under no circumstances should 
it be swallowed. In case of ingestion, consult 
a doctor. In case of exposure, wash your 
skin and eyes with water and soap. Consult 
a doctor if necessary.  
 


