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P ÍPRAVEK KE SNÍŽENÍ
pH BAZÉNOVÉ VODY

Bazénová chemie
Distributor:
ASTRAL- bazénové p íslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOB EJOVICE
(Praha-východ),  CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz   info@astralpool.cz

Popis a ú el použití:
Tento granulátový p ípravek je ur en  na   úpravu   hodnoty   pH 
bazénové vody, když je pH vyšší než 7,6. P ípravek je nezbytný 
pro správné  ošet ování   bazénové  vody,  zamezuje  možnému 
dražd ní pokožky p i vysoké hodnot  pH.
Výrobek obsahuje: 90-100 g/100 g hydrogensíran sodný.

Návod na použití a dávkování:
1,5 kg CTX-10 sníží ve 100 m3 vody pH o 0,2.  Toto dávkování  je
orienta ní.P esné dávkování je závislé na provozních podmínkách
bazénu.  Hodnota pH bazénové vody  se má pohybovat v rozmezí
7,2-7,6.  Kontrolu  pH provád jte  pomocí  m ící  sady  (pH-chlór) 
denn .
Pot ebné množství CTX-10 rozmíchejte s vodou ve v tší plastové
nádob  a  roztok  rovnom rn   rozlijte  po  hladin   bazénu.  Poté 
uved'te do provozu Vaše filtra ní za ízení a nechte  vodu  filtrovat
cca 8 hodin.
UPOZORN NÍ:  Po  dobu  aplikace  p ípravku  a  následujících  8
hodin nesmí být v bazénu nikdo p ítomen.

Pravd podobné p ímé a nep ímé vedlejší ú inky:
zp sobuje podrážd ní k že a m že zp sobit vážné poškození 
o í, p i požití je velmi dráždivý a m že vyvolat zvracení

IDENTIFIKACE RIZIK :
Zp sobuje vážné poškození o í
POKYNY PRO BEZPE NÉ ZACHÁZENÍ:
Je-li  nutná léka ská pomoc, m jte po ruce obal nebo štítek výrobku.
/-Uchovávejte mimo dosah d tí./- Zabra te styku s o ima, k ží nebo
od vem./-P i používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani neku te./-
Používejte  ochranné  rukavice / ochranný  od v /  ochranné   brýle /
obli ejový štít./ - P I  expozici    nebo  necítíte-li se  dob e:   Volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ ST EDISKO  nebo léka e.

Pokyny pro první pomoc
P i pot ísn ní k že ihned svlékn te   zasažený  od v  a  k ži  omyjte 
velkým množstvím vody, p i zasažení o í ihned vymývejte
10-15  minut  velkým množstvím vody p i  násilném rozev ení o ních
ví ek. P i náhodném   požití  ihned  vypláchn te  ústa  a  vypijte   asi 
p l litru vody.  Ve   všech   vážn jších  p ípadech  poškození  zdraví,
p i zasažení o í a požití vždy vyhledejte   léka ské  ošet ení  a  léka i
p edložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Likvidace obalu:   obal a zbytky p ípravku odevzdejte ve sb rn
nebezpe ného odpadu nebo  obal d kladn  vypláchn te vodou
a   odevzdejte   do   t íd ného   odpadu.     Vyprázdn ný    obal 
nepoužívejte k jiným ú el m.

Vypoušt ní  vody   ošet ené   tímto  p ípravkem  musí   být   
v souladu s kanaliza ním ádem.
ADR/RID: není nebezpe ný z hlediska p epravy
SLOŽENÍ:  90-100 g/100g hydrogensíran sodný 
. ES: 231-665-7

Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let

NEBEZPE Í


