Bazénová chemie

TEKUTÝ PŘÍPRAVEK KE ZVÝŠENÍ
pH BAZÉNOVÉ VODY

CTX-25

CTX-25

Tekutý přípravek ke zvýšení pH bazénové vody

Popis a účel použití:
Tento tekutý přípravek slouží k úpravě hodnoty pH bazénové vody, když je pH faktor
nižší než 7,2. Tento přípravek je určen pro dávkování v bazénech s automatickou regulací.
Přípravek obsahuje 25-30 g/100 g hydroxid sodný.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

Návod na použití a dávkování:
3,5 litru CTX-25 zvýší ve 100 m3 vody pH o 0,2. Toto dávkování je orientační. Přesné
dávkování závisí na provozních podmínkách bazénu. Hodnota pH bazénové vody se
má pohybovat v rozmezí 7,2 - 7,6. Kontrolu pH provádějte pomocí měřící sady (pH+chlór)
denně.
Přípravek je určen pro automatické dávkování.
IDENTIFIKACE RIZIK :
Může být korozivní pro kovy./-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku./-Uchovávejte mimo
dosah dětí. / -Před použitím si přečtěte údaje na štítku. /-Používejte ochranné rukavice/
ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. / - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení./-PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované
části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte./ -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování . / - Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. / - Skladujte uzamčené. / Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.
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25 litrů

Likvidace obalu: obal a zbytky přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo
obal důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. Vyprázdněný obal
nepoužívejte k jiným účelům.

ADR/RID: číslo UN 1824, třída nebezpečnosti: 8
Složení: 25-30 g/100 g hydroxid sodný
č. ES: 215-185-5
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Distributor:
ASTRAL- bazénové příslušenství, s.r.o.
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