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CTX-100/GR1 Kg

P ÍPRAVEK K DEZINFEKCI 
VODY AKTIVNÍM KYSLÍKEM

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 na bázi aktivního kyslíku je ur en 
k  dezinfekci a údržb  vody  v bazénech.  P ípravek obsahuje  
90-100 g/100 g persíran  draselný.

Návod na použití a dávkování:
PRVOTNÍ DÁVKOVÁNÍ:  20 g   CTX - 100/GR   na 1 m3  vody
DALŠÍ DÁVKOVÁNÍ:       10 g    CTX - 100/GR  / 1 m3   / týden
Prvotní  dávkování  je  t eba  opakovat  p i prvních náznacích 
zákalu vody.
Bezchlórový p ípravek : ve vod  ošet ené CTX100/GR není cítit 
nep íjemný zápach   chlóru   a    nedráždí  o i,   p i   rozpoušt ní  
CTX-100/GR ve vod   dochází k silné oxidaci, která  je  schopná   
eliminovat organické  látky, škodlivé  mikroorganismy  obsažené   
ve   vod    i chloraminy  (vázaný chlor), voda ošet ená  aktivním  
kyslíkem  nevysušuje k ži  ani  vlasy. 
Pro  správnou  funkci  je  nutné CTX-100/GR  doplnit  p ípravkem  
CTX-540  (mikrobicid). 
Aktivní  kyslík se  na  rozdíl  od  chloru  neslu uje  s  organickým  
dusíkem,  který tvo í nežádoucí chloraminy (kombinovaný  chlór) 
dráždící o i  a sliznice,  je však s chlorem pln   kompatibilní.

Pot ebné  množství CTX-100/GR  rozmíchejte s vodou ve v tší 
plastové nádob  a roztok rovnom rn  rozlijte po hladin  bazénu. 
Aplikaci p ípravku provád jte bez p ítomnosti plavc   v  bazénu, 
nejlépe v podve er. Uved'te do provozu Vaše   filtra ní  za ízení  
na cca  2  hodiny. 
Pak  ov te   obsah aktivního kyslíku ve vod   pomocí testovací  
soupravy (nap . testerem  kód 03182). Pokud je obsah aktivního 
kysliku vyšší než 1 g/m3,  je nutno vy kat  a  používat bazén až  
poté, co  jeho  hodnota klesne  pod  nebo na uvedenou výši.

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  aspo   15  minut  velkým
množstvím vody p i násilném rozev ení o ních ví ek,  pak  o i p ikryjte sterilní 
gázou nebo alespo  istým  a   suchým kapesníkem  a  vyhledejte  léka e. P i
požití   ihned   vypláchn te  ústa, nevyvolávejte zvracení  a  vyhledejte  léka e.
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.

Vypoušt ní vody  ošet ené tímto  p ípravkem musí být  v souladu  
s  kanaliza ním ádem. 
Vyprázdn ný obal nepoužívejte k jiným ú el m.

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sb rn  nebezpe ného odpadu 
nebo d kladn  vypláchn te vodou a odevzdejte do t íd ného odpadu. 
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let 
Složení: 90-100 g/100 g persíran draselný      . CAS: 70693-62-8
Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu.
ADR/RID: 8/16/c) UN 3260. .

IDENTIFIKACE RIZIK :  
Mùže zesílit požár; oxidant./- Zdraví škodlivý p i požití./-Zp sobuje t žké 
poleptání k že a poškození o í. /-Mùže vyvolat alergickou kožní  reakci. / - P i
vdechování m že vyvolat p íznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
POKYNY PRO BEZPE NÉ ZACHÁZENÍ:
Prove te preventivní opat ení proti smíchání s ho lavými materiály./ - Chra te
p ed teplem/jiskrami/otev eným plamenem/horkými povrchy.— Zákaz kou ení.
/-Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosol ./- Zabra te styku
s o ima, k ží nebo od vem. / -Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/
ochranné brýle/obli ejový štít./- Skladujte na dob e v traném míst .
Uchovávejte obal t sn  uzav ený./-Uchovávejte mimo dosah d tí./ - Skladujte
uzam ené./-P I expozici nebo necítíte-li se dob e: Volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ ST EDISKO nebo léka e./-Je-li nutná 
léka ská  pomoc, m jte  po  ruce  obal nebo štítek výrobku.

NEBEZPE Í


