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SAFE WATER
Instruktioner

Med BioCool SAFE WATER försäkrar du dig om att ditt dricksvatten är fritt från 
skadliga mikroorganismer. Använd till dricksvatten eller gör om till sårtvätt och rengör 
myggbett, skavsår eller andra typer av sår. Kan användas av alla i familjen, 
även barn och gravida.

INSTRUKTIONER OCH DOSERING

DRICKSVATTEN:
Fyll en 1 litersflaska med vatten och dosera
1 tablett. För att vara säker på att samtliga
mikroorganismer är borta, vänta 24 timmar
innan du börjar dricka vattnet. I slutet kärl, är
vattnet hållbart i upp till fem veckor. Förvara gärna 
vattnet i en kyl för att smaken ska förbättras.

DESINFEKTION:
Dosera 5 tabletter till 0,1 liter vatten. 
Vänta tills tabletterna lösts upp.
Sårtvätt kan med fördel blandas till i 
medföljande sprayflaska (100 ml/0,1 lit). 
Spraya sårtvätten rikligt på skadan och
låt torka. När den torkar ökar effekten i produkten
och såret renas från mikroorganismer.  
Upprepa behandlingen efter behov.

Om ett barn eller husdjur skulle äta en eller flera tabletter 
händer inget farligt, den neutraliseras i munnen och magen.
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ENGLISH: With BioCool® SAFE WATER 
you ensure that your drinking water is free 
from harmful microorganisms – and the 
purified water is a perfect disinfectant.

CONTENTS: 50 tablets, 1 plastic bottle 
(for measuring water quantities and 
spraying disinfectant).

INSTRUCTIONS: Safe Water can be 
used by everyone in the family, including 
children and pregnant women. 1 tablet is 
enough for 1 liters of drinking water. For 
effective hard to wash or mouthwash use 
5 tablets to 0.1 liters. The pack is sufficient 
for 50 liters of water.

SVENSKA: Med BioCool®SAFEWATER 
försäkrar du dig om att ditt dricksvatten är 
fritt från skadliga mikroorganismer var än 
du reser i världen.

INNEHÅLL: 50 tabletter, 1 sprayflaska 
(kan användas som vattenmått och 
desinfektionsspray).

INSTRUKTIONER: SAFE WATER kan 
användas av alla i familjen, även barn och 
gravida. 1 tablett räcker till 1 liter vatten. 
För effektiv desinfektion eller munskölj 
använd 5 tabletter till 0,1 liter. 
Innehållet räcker till 50 liter dricksvatten.

www.biocool.se
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MAKE ANY WATER 
SAFE TO DRINK! 
BioCool® SAFE WATER can purify wa-
ter from all harmful bacteria, viruses 
and parasites. The easy to use TRAVEL 
PACK will guarantee that any water, 
can be made perfectly safe to drink 
for you and all the family.

DISINFECT WHILE 
ON THE GO!  
Use purified water to disinfect anything 
from: babies’ bottles, food, wounds, 
mosquito bites 
– you can even use SAFE WATER as a 
mouth wash.

GÖR VATTNET 
SÄKERT ATT DRICKA! 
BioCool® SAFE WATER renar vatten från 
alla skadliga bakterier, virus och parasiter. 
Produkten är enkel att använda och 
garanterar att vattnet kan göras helt säkert 
att dricka för dig och hela familjen.

DESINFICERA PÅ
RESANDE FOT!
Använd renat vatten för att desin-
ficera allt från: nappflaskor, mat, sår, 
myggbett m.m.
- Du kan även använda SAFE WATER som 
en munskölj.

WARNING: Causes skin 
irritation. Causes serious 
eye irritation. May cause 
respiratory irritation. Keep 

out of reach of children. Wear protective 
gloves and eye protection. If eye irrita-
tion persists: Get medical advice/atten-
tion. Dispose of contents and container 
to authorised waste disposal facility. 

VARNING: Irriterar huden. Orsakar 
allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irri-
tation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt 
för barn. Använd skyddshandskar och 
ögonskydd. Vid bestående ögonirri-
tation: Sök läkarhjälp. Innehållet och 
behållaren lämnas till auktoriserad 
avfallshanteringsanläggning.

CONTENT: Sodium percarbonate 50-60%.
INNEHÅLL: Natriumperkarbonat 50-60%.

CONSUMER CONTACT: 
BioCool AB, Gymnasievägen 16 
931 57 Skellefteå, Sweden 
Tlf: +46 (0)910-21 50 70 
kontakt@biocool.se, www.biocool.se

Produced in Sweden
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WARNING, VARNING:
Causes skin irritation. 
Causes serious eye 
irritation. May cause 
respiratory irritation. Keep 

out of reach of children. Wear protective 
gloves and eye protection. If eye irritation 
persists: Get medical advice/attention. 
Dispose of contents and container to 
authorised waste disposal facility.
Se fler varningstexter på insidan.

CONTENTS: 
Sodium percarbonate 50-60%.

Tlf: +46 (0)910-21 50 70 
kontakt@biocool.se, www.biocool.se
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SVENSKA: Med BioCool®SAFEWATER försäkrar du dig om att ditt 
dricksvatten är fritt från skadliga mikroorganismer vart än du 
reser i världen.

INNEHÅLL: Natriumperkarbonat 50-60%.

ANVÄNDNING OCH DOSERING:
Fyll en flaska 1 liter med vatten och dosera 1 tablett. För att vara 
säker på att samtliga mikroorganismer är borta, vänta 24 timmar 
innan du börjar dricka vattnet. I slutet kärl, är vattnet hållbart i 
upp till fem veckor.

DESINFEKTION:
5 tabletter till 0,1 liter vatten. Vänta tills tabletten lösts upp. Sårtvätt 
kan med fördel användas i en sprayflaska. Spraya sårtvätten rikligt 
på skadan och låt torka. När den torkar ökar effekten i produkten 
och såret renas från mikroorganismer. Varje burk innehåller 50 
tabletter och räcker till 50 liter vatten. När nytt vatten fylls på lägg 
alltid i nya tabletter efter mängden vatten. 

Förvaras oåtkomligt för barn. Om ett barn eller husdjur skulle äta en 
eller flera tabletter händer inget farligt, den neutraliseras i munnen och
magen.

ENGLISH: Using BioCool®SAFEWATER you may rest assured 
that your drinking water is free from harmful micro-organisms 
wherever you go in the world.

CONTENT: Sodium percarbonate 50-60%.

INSTRUCTIONS AND DOSAGE:
Measure 1 litre of water and dispense 1 tablet into the water. 
Leave it for 24 hours before drinking the water to ensure that 
all micr-oorganisms are eliminated. A sealed container will 
keep the water disinfected for up to five weeks.

DISINFECTION:
5 tablets for 0,1 litre of water. Wait until the tablet is dissolved. Wound 
cleaning may well be used in a spray bottle. Spray wound cleaning 
generously on the injury and let dry. As it dries the effect of the product 
increases and the wound is purified from micr-oorganisms. The plastic box 
contains 50 tablets and is sufficient for 50 litres of water. When adding 
new water always dispense more tablets for the amount of water. 
 
Keep out of children’s reach. Should a child or a pet consume one or 
several tablets nothing serious happens. The tablet will be neutralized
in the mouth and stomach.

VARNING: Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för 
barn. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren 
lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

WARNING: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Keep out of reach of 
children. Wear protective gloves and eye protection. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of 
contents and container to authorised waste disposal facility.


