Popis a úþel použití :
Tento práškový pĜípravek slouží k úpravČ hodnoty pH bazénové
vody, když je pH faktor nižší než 7,2. PĜípravek obsahuje 90100 g/100 g uhliþitan sodný.
Návod na použití a dávkování:
1,5 kg CTX-20 zvýší ve 100 m3 vody pH o 0,2. Toto
dávkování je orientaþní. PĜesné dávkování závisí na
provozních podmínkách bazénu. Hodnota pH bazénové vody se
má pohybovat v rozmezí 7,2 -7,6. Kontrolu pH provádČjte pomocí
mČĜící sady (pH+chlór) dennČ.
PotĜebné množství CTX-20 rozmíchejte ve vČtší plastové nádobČ
s vodou a roztok rovnomČrnČ rozlijte po hladinČ bazénu.
UPOZORNċNÍ: Po dobu aplikace pĜípravku a následujících
8 hodin nesmí být v bazénu nikdo pĜítomen.
PravdČpodobné pĜímé a nepĜímé vedlejší úþinky:
zpĤsobuje podráždČní kĤže, pĜi vniknutí do oka mĤže zpĤsobit
poškození oþní rohovky, pĜi požití je dráždivý a mĤže zpĤsobit
žaludeþní vĜedy.

IDENTIFIKACE RIZIK :
ZpĤsobuje vážné podráždČní oþí.
POKYNY PRO BEZPEýNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dČtí. /- ZabraĖte styku s oþima, kĤží nebo
odČvem./-PĜi používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuĜte./
-Používejte ochranné rukavice / ochranný odČv / ochranné brýle /
obliþejový štít./ - PěI expozici nebo necítíte-li se dobĜe: Volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAýNÍ STěEDISKO nebo lékaĜe. / -Je-li
nutná lékaĜská pomoc, mČjte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Bazénováchemie

Pokyny pro první pomoc:
PĜi potĜísnČní kĤže ihned 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.
Likvidace obalu: obal a zbytky pĜípravku odevzdejte ve sbČrnČ
nebezpeþného odpadu nebo obal dĤkladnČ vypláchnČte vodou a
odevzdejte do tĜídČného odpadu. VyprázdnČný obal nepoužívejte
k jiným úþelĤm. VypouštČní vody ošetĜené tímto pĜípravkem musí
být v souladu s kanalizaþním Ĝádem.

ADR/RID: není nebezpeþný z hlediska pĜepravy

PěÍPRAVEK KE ZVÝŠENÍ
pH BAZÉNOVÉ VODY

SLOŽENÍ: 90-100 g/100 g uhliþitan sodný þ. ES: 207-838-8
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Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu

1 Kg
VAROVÁNÍ

CTX-20

