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TECHNISCHE FICHE 
Version 10/2020 - Référence FT 111082.00

Behandeling van regenwatertank
CHEMISCHE AARD:
Product voor de vlokvorming en afbraak van deeltjes die in suspensie in regenwater verkeren.  

FYSICO-CHEMISCHE KENMERKEN:
• Voorkomen: Korreltjes
• Kleur: Wit
• Geur: Geurloos

GEBRUIK en EIGENSCHAPPEN:
Product voor de behandeling van regenwater opgeslagen in een tank. De behandeling omvat 2 fases: 

• De deeltjes die in suspensie verkeren in het water vormen vlokken, waardoor ze worden verzameld en bezinken 
in de tank.

• Bacteriën breken de deeltjes af om de hoeveelheid deeltjes op de bodem van de tank te verminderen.

GEBRUIKSWIJZE:
Giet naargelang de inhoud van de tank een hoeveelheid poeder in de tank. Doe dit om de 2 maanden of na hevige 
 regenval. 

Dosering :

Watervolume 
(m³)

Hoeveelheid product 
(kg)

1 0,250 kg

5 1,250 kg

10 2,500 kg

20 5,000 kg

VOORZORGSMAATREGELEN:
Kopieer de informatie op het etiket als u het product in een andere houder overhevelt.  
Niet samen met chemische producten gebruiken 

BEWAREN: 
Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere, droge plaats. Bewaren bij een temperatuur tussen 
5 en 30 °C. Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen (vrieskou of >40 °C) gedurende lange periodes. 
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HYGIËNE- EN VEILIGHEIDSLABELS: 
Mengselclassificatie conform EU-verordening 1272/2008: EUH208 H272 Ox. Sol. 3 H302 Acute tox. 4 H318 Eye Dam. 1

  

Gevaar Kan vuur aanwakkeren; oxidatief. Giftig bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
Weghouden van warmtebronnen, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere brandhaarden.
Niet roken. Alle voorzorgen nemen om vermenging met brandbare materialen te voorkomen. Draag beschermende  
handschoenen en kleren, en oog-/gezichtsbescherming. BIJ INSLIKKEN: Neem onmiddellijk contact op met een  
ANTIGIFCENTRUM of een arts IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig spoelen
met water gedurende enkele minuten. Verwijder lenzen als het slachtoffer er draagt en als deze makkelijk uitgenomen 
kunnen worden. Blijf spoelen. Voer de inhoud/houder af volgens de lokale/regionale/nationale/internationale  
voorschriften.

Bevat: Aluminiumsulfaat Natriumpercarbonaat

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij raadpleging van een arts de verpakking of het etiket bij de hand houden.  
Samenstelling: Geoxygeneerde bleekmiddelen > 30%.

ADR-/RID-TRANSPORT:
UN 1479 oxiderende vaste stof, n.e.g., (mengsel met natriumpercarbonaat), 5.1, III,

De gegevens in deze fiche dienen ter informatie.
Ze kunnen niet aangewend worden om ons aansprakelijk te stellen voor schade die volgt uit verkeerd gebruik van 
het product.


