
CTX-12

PŘÍPRAVEK K NEUTRALIZACI
CHLÓRU

Bazénová chemie



Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo 
důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. 
Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.
Vypouštění  vody  ošetřené  tímto  přípravkem  musí být  v souladu 
s kanalizačním řádem.
ADR/RID: není nebezpečný pro přepravu
SLOŽENÍ:  98 g/100 g siřičitan sodný   č. ES : 231-821-4
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

8 420381 502900

CTX-12

6 kg

Distributor:
ASTRAL- bazénové příslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOBŘEJOVICE
(Praha-východ),  CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz   info@astralpool.cz

Návod na použití a dávkování:

PRVNÍ POMOC

Popis a účel použití:
Tento přípravek  slouží  k  neutralizaci  vysokého  obsahu  chlóru v bazénové vodě. 
Přípravek  obsahuje  98 g/100 g siřičitan sodný.

Každých 100 g CTX-12 sníží obsah volného chlóru přibližně o  0,5 g / m3 ve 100 m3 
vody.   Vzhledem  k  vysoké  učinnosti přípravku (i při jeho malém množství) je třeba
dávkovat pokud možno přesně. Rozpusťte nezbytné množství CTX - 12 v plastové 
nádobě s vodou a rovnoměrně rozlijte po celé hladině bazénu. UPOZORNĚNÍ: Po dobu
aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo přítomen.

Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody,   
při   zasažení   očí    ihned   vymývejte  alespoň   15   minut  velkým množstvím  vody.  Při  
náhodném  požití ihned vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení  a  vyhledejte lékaře. Ve  
všech vážnějších případech poškození zdraví, při  zasažení  očí a  požití  vždy  vyhledejte 
lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal  nebo etiketu.

PŘÍPRAVEK K NEUTRALIZACI CHLÓRU

VAROVÁNÍ

IDENTIFIKACE RIZIK :  
Zdraví  škodlivý  při  požití. / - Dráždí  kůži./ - Způsobuje  vážné podráždění očí./-Uvolňuje
toxický plyn při styku s  kyselinami.  POKYNY  PRO  BEZPEČNÉ  ZACHÁZENÍ:  Je-li  nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku./-Uchovávejte mimo dosah dětí./-
Zabraňte styku s očima,kůží nebo oděvem./-Při používání tohoto  výrobku nejezte, nepijte
ani nekuřte./-Používejte ochranné  rukavice / ochranný  oděv / ochranné brýle / obličejový 
štít./- PŘI  expozici  nebo  necítíte-li se  dobře:  Volejte  TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO nebo lékaře.




