Popis a úþel použití:
CTX-41 je tekutý pĜípravek s vysokou schopností eliminovat
koloidní þástice (neþistoty) v bazénové vodČ. PĜípravek obsahuje
10-12 g/ 100g polymerovaný roztok chloridu hlinitého.
Návod na použití a dávkování:
PěI ZAKALENÉ VODċ: 100-200 ml CTX- 41 na každých 10 m3
vody.
BċŽNÉ DÁVKOVÁNÍ: 50 ml CTX - 41 na každých 10 m3 vody.
Používání flokulaþního pĜípravku se doporuþuje pouze v pĜípadČ,
že zákal vody nelze odstranit její filtrací.
PotĜebné množství CTX-41 rozmíchejte v plastové nádobČ s vodou
a rovnomČrnČ rozlijte po celé hladinČ bazénu.
Aplikaci provádČjte pĜi vypnutém filtraþním zaĜízení a bez
pĜítomnosti plavcĤ v bazénu, nejlépe v podveþer.
Po8 hodinách odsajte na dnČ usazenou vrstvu pomocí bazénového
vysavaþe. Poté lze bazén již bČžnČ provozovat.
VypouštČní vody ošetĜené tímto pĜípravkem musí být v souladu
s kanalizaþním Ĝádem.
Likvidace obalu:obal odevzdejte ve sbČrnČ nebezpeþného odpadu
nebo dĤkladnČ vypláchnČte vodou a odevzdejte do tĜídČného
odpadu. VyprázdnČný obal nepoužívejte k jiným úþelĤm.
þ. ES : 254-400-7
ADR/RID: tĜída 8, UN 3264
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu

Pokyny pro první pomoc:
PĜi potĜísnČní kĤže ihned svléknČte zasažený odČv a kĤži omyjte velkým
množstvím vody, pĜi zasažení oþí, ihned vymývejte alespoĖ 15 minut
velkým množstvím vody pĜi násilném otevĜení oþních víþek.
Pak oþi chraĖte sterilní gázou nebo aspoĖ þistým a suchým kapesníkem
a vyhledejte lékaĜe. PĜi náhodném požití ihned vypláchnČte ústa a
vyhledejte lékaĜe.Nevyvolávejte zvracení.Ve všech vážnČjších pĜípadech
poškození zdraví, pĜi zasažení oþí a požití vždy vyhledejte lékaĜské
ošetĜení a lékaĜi pĜedložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
IDENTIFIKACE RIZIK :
MĤže být korozivní pro kovy./-ZpĤsobuje vážné poškození oþí.
POKYNY PRO BEZPEýNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte pouze v pĤvodním obalu./-Je-li nutná lékaĜská pomoc,mČjte
po ruce obal nebo štítek výrobku./-Uchovávejte mimo dosah dČtí./ -PĜed
použitím si pĜeþtČte údaje na štítku./ -Používejte ochranné rukavice/
ochranný odČv/ochranné brýle/obliþejový štít./ -PěI ZASAŽENÍ OýÍ:
NČkolik minut opatrnČ vyplachujte vodou. VyjmČte kontaktní þoþky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraþujte ve vyplacho
vání./- OkamžitČ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAýNÍ STěEDISKO
nebo lékaĜe.
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