Popis a úþel použití :
Biocidní pĜípravek k prevenci vzniku i niþení vodních Ĝas v bazénu.
PĤsobí rychle a netvoĜí pČnu. Urþený k prodeji spotĜebiteli.
Forma pĜípravku a úþinná látka:
roztok obsahující 10-12,5 g/100 g alkyl-benzyl-dimethyl-amoniumchlorid.
CTX-530 niþí všechny druhy vodních Ĝas; proþisĢuje vodu svým
flokulaþním úþinkem; nepČní; je kompatibilní s vČtšinou dezinfekþních
prostĜedkĤ; je zcela rozpustný ve vodČ; snižuje spotĜebu chlóru;
snižuje nepĜíjemné zápachy ve vodČ; lze použít s jakýmkoli druhem
filtrace vody.
Návod na použití a dávkování:
OdstranČní vzniklých Ĝas: 3 litry na 100 m3 bazénové vody
Prvotní dávkování :1 litr CTX-530 na 100 m3 vody.
Udržovací dávkování : 0,25 litru CTX-530 na 100 m3/ týden
Prvotní dávkování je tĜeba opakovat vždy pĜi prvním náznaku zákalu
vody.
PotĜebné množství CTX-530 rozmíchejte ve vČtší nádobČ s vodou
a rovnomČrnČ rozlijte na hladinu bazénu. Aplikaci pĜípravku se
doporuþje provádČt v podveþer bez pĜítomnosti plavcĤ v bazénu.
Poté uvećte do chodu Vaše filtraþní zaĜízení na cca 8 hodin.
UPOZORNċNÍ: Po dobu aplikace pĜípravku a následujících 8 hodin
nesmí být v bazénu nikdo pĜítomen.
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Pokyny pro první pomoc:
PĜi potĜísnČní kĤže svléknČte zasažený odČv a kĤži omyjte velkým
množstvím vody, pĜi zasažení oþí ihned vymývejte minimálnČ
15 minut velkým množstvím vody pĜi násilném otevĜení oþních víþek.
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.
VypouštČní vody ošetĜené tímto pĜípravkem musí být v souladu
s kanalizaþním Ĝádem.
Pokyny pro bezpeþné zneškodnČní biocidního pĜípravku: zbytky
koncentrovaného pĜípravku a jeho obal zneškodnČte jako nebezpeþný
odpad. VyprázdnČný obal nepoužívejte k jiným úþelĤm.
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu
SLOŽENÍ: 10-12,5 g/100 g alkyl-benzyl-dimethyl-amoniumchlorid
CAS: 25988-97-0
ADR/RID:UN 3082
IDENTIFIKACE RIZIK: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
úþinky.
POKYNY PRO BEZPEýNÉ ZACHÁZENÍ:
Je-li nutná lékaĜská pomoc, mČjte po ruce obal nebo štítek výrobku./Uchovávejte mimo dosah dČtí./- PĜed použitím si pĜeþtČte údaje na štítku./ZabraĖte uvolnČní do životního prostĜedí./-Uniklý produkt seberte./OdstraĖte obsah/obal v souladu s pĜedpisy.
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