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OXYPLUS 
ACTIVATOR LIQUID (B)

1 l

DK OxyPlus Activator Liquid (B) er et lugtfrit desinfektions-
middel med langtidseffekt, der anvendes i kombination med 
Activ Oxygen granulat (A) i ude- og indendørs spabade, for at 
sikre god hygiejne i badevandet.

Brugsanvisning:
OxyPlus tilsættes direkte i vandet med vandcirkulationen 
kørende på laveste hastighed. Med målebægret i låget doseres 
ved opstart og nyfyldning 20 ml pr. 1000 l og der vedlige-
holdes ugentlig med: 20 ml pr. 1000 l når spaen anvendes 
regelmæssigt. Der kan bades 10 minutter efter tilsætningen.

Tips:
Efter mange badende i Spaen anbefales tilsætning af SpaCare 
Minichlor for at opretholde højeste hygiejne niveau i vandet

Anvendes før: Se dato på emballagen.

OxyPlus Activator Liquid (B) er et Biocid og det er vigtigt 
at produktet kun anvendes til det oplyste formål og at alle 
faretekster og sikkerhedsoplysninger gennemlæses før brug.

Få mere information på: www.spacare.dk 

SE OxyPlus Activator Liquid (B) är ett luktfritt desinfektions-
medel med långtidseffekt, som används i kombination med 
Activ Oxygen granulat (A) i spabad utom- och inomhus, för 
att säkerställa god hygien i badvattnet.

Bruksanvisning:
OxyPlus tillsätts direkt i vattnet med vattencirkulationen i 
drift med lägsta hastighet. Med mätbägaren i locket doseras 
vid idrifttagning och nyfyllning 20 ml per 1000 l och 
underhålls varje vecka med: 20 ml per 1000 l när spabadet 
används regelbundet. Det går att bada 10 minuter efter 
tillsättningen.

Tips!
När många har badat i spabadet rekommenderas tillsättning 
av SpaCare Minichlor för att upprätthålla högsta hygiennivå 
i vattnet

Sista förbrukningsdatum: Se datum på förpackningen.

OxyPlus Activator Liquid (B) är en biocid och det är viktigt 
att produkten endast används för det angivna ändamålet och 
att alla varningstexter och all säkerhetsinformation läses 
före användning.

Mer information finns på: www.spacare.dk

NO OxyPlus Activator Liquid (B) er et luktfritt desinfeksjons-
middel med langtidseffekt. Det brukes i kombinasjon med 
Active Oxygen Granular (A) i uten- og innendørs spabad for å 
sikre god hygienisk kvalitet på badevannet.

Bruksanvisning:
Tilsett OxyPlus direkte i badevannet med sirkulasjonspumpen 
gående på laveste innstilling. Doser 20 ml per 1000 l vann 
med målebegeret i lokket ved oppstart og nypåfylling og 
vedlikehold ukentlig med: 20 ml per 1000 l vann når spabadet 
brukes regelmessig. Det kan bades 10 minutter etter tilsetting.

Tips:
Hvis det har vært mange i spabadet, anbefales det å tilsette 
SpaCare Minichlor for å opprettholde høyeste hygienenivå i 
vannet.

Best før: Se dato på emballasjen.

OxyPlus Activator Liquid (B) er et biocid. Det er derfor viktig 
at produktet kun brukes til det formålet som er opplyst, og at 
alle advarsler og sikkerhetsopplysninger leses før bruk.

Finn mer informasjon på: www.spacare.dk

DK  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
(P101)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
Læs etiketten før brug. (P103)
Undgå udledning til miljøet. (P273)
Udslip opsamles. (P391)
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsre-
gulativer. (P501)
PR-nr.2320017

SE  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (H411)
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
(P101)
Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)
Läs etiketten före användning. (P103)
Undvik utsläpp till miljön. (P273)
Samla upp spill. (P391)
Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 
(P501)
   

NO  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411)
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller 
etikett for hånden. (P101)
Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)
Les etiketten før bruk. (P103)
Unngå utslipp til miljøet. (P273)
Samle opp spill. (P391)
Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)
P-311980

Wendt & Sørensen A/S · Vølundsvej 18-20 · DK-3400 Hillerød
Tel. (+45) 4825 3111 · Fax (+45) 4824 1309 · Email: info@w-s.dk 

www.spacare.dk 

DK Indeholder: polymer kvaternæramoniumklorid  225 g /1000 g.
SE Substans: polymera kvartära ammonium-klorid 225 g /1000 g 
NO Innholdsstoff: polymere kvartære ammonium klorid 225 g /1000 g.

Advarsel / Varning
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