CTX-86 JableĆná vĭnĕ - osvĕžující aroma
Osvĕžující vĭnĕ do bazénové vody a whirlpoolĭ. CTX-86 je koncentrovaná vĭnĕ urĆená k parfémování vody v bazénech,
víĥivých vanách, hydromasážních pĥistrojích apod. Dodává vodĕ pĥíjemné jableĆné aroma a podporuje tak zvýšení relaxaĆních
úĆinkĭ na koupající se osoby.
Popis a úĆel použití: CTX-86 eliminuje nežádoucí pachy (chlor), aniž by ovlivğoval funkĆnost chemikálií použitých k úpravĕ
vody. CTX-86 nemá žádný vliv na pĥíslušenství ani na materiály použité v okolí nebo uvnitĥ bazénu (Ćerpadla, fólie ap.)
Pĥípravek nezanechává v bazénové vodĕ žádné zbytkové slouĆeniny a kompletnĕ se ve vodĕ rozpustí. Díky pĥíjemnému aroma
zajistí dokonalou relaxaci v bazénu Ći whirlpoolu.
Návod na použití a dávkování: Pĥed upotĥebením protĥepat. Odpovídající množství pĥípravku rozĥeĐte v plastové nádobĕ
s vodou a rovnomĕrnĕ rozlijte po hladinĕ bazénu, filtraĆní zaĥízení mĕjte po urĆitou dobu v chodu.
Dávkování:
Bazény: dle potĥeby 1 litr pĥípravku do 25 m3 vody
Víĥivé bazény: 40 ml pĥípravku na 1 m3 vody
IDENTIFIKACE RIZIK : Mùže vyvolat alergickou kožní reakci. POKYNY PRO BEZPEąNÉ ZACHÁZENÍ: Je-li nutná lékaĥská pomoc,
mĕjte po ruce obal nebo štítek výrobku./-Uchovávejte mimo dosah dĕtí./ -Pĥed použitím si pĥeĆtĕte údaje na štítku. / Používejte ochranné rukavice/ochranný odĕv/ochranné brýle/obliĆejový štít./-PĤI STYKU S KÙŽÍ: Omyjte velkým množstvím
vody a mýdla./-Odstrağte obsah/obal v souladu s pĥedpisy.
Vypouštĕní vody ošetĥené tímto pĥípravkem musí být v souladu s kanalizaĆním ĥádem.
Likvidace obalu: po upotĥebení veškerého obsahu obal dĭkladnĕ vypláchnĕte vodou a odevzdejte do
tĥídĕného odpadu. Vyprázdnĕný obal nepoužívejte k jiným úĆelĭm.
ADR/RID: není nebezpeĆný z hlediska pĥepravy
Složení: Složení: hydroxid sodný a smĕs (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a
2-methylisothiazol-3(2H)-on Ć.ES :215-185-5
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky Šarže pĥípravku: viz nálepka na obalu
Distributor:
ASTRAL- bazénové pĜíslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOBěEJOVICE
(Praha-východ), CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz info@astralpool.cz
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OBSAH: 1 litr
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