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Návod na použití a dávkování:

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

PRVNÍ POMOC

Popis a účel použití:
Přípravek  se používá, když  je změřená  tvrdost vody  nižší než  175 g/m3 (CaCO3)  
a voda  se  tak  stává  agresivní  vůči  všem  materiálům  v  bazénu.  
Přípravek  obsahuje 90-100 g/100 g chlorid vápenatý.

1,5 kg  CTX-22  zvýší tvrdost ve 100 m3 vody  o  cca 10 g / m3. Tvrdost  vody  je třeba
udržovat  v  rozmezí  hodnot  175 - 300  g/m3 (CaCO3),  9,8°- 16,8° dGH,  17,5°- 30°F,  
1,75 - 3 mmol/l.    Kontrola  tvrdosti   vody   se   provádí   alespoň  jedenkrát  měsíčně 
pomocí testovací soupravy (např. ref. č. 03311). 
Potřebné   množství   CTX-22   rozpusťte  v  plastové   nádobě   s   vodou  a  roztok 
rovnoměrně  rozlijte  po  hladině  bazénu.   Poté  uveďte  do  provozu  Vaše  filtrační
zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Po dobu aplikace a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu  nikdo
přítomen.

Tvrdost  vody  je  dána  především  obsahem  iontů  vápníku  a  hořčíku.  Nízká tvrdost  
vody    způsobuje    poškození    obkladových  materiálů    bazénu,  korozi kovového   
příslušenství   apod.  Vysoká   tvrdost   způsobuje   zakalení    vody, vytváření skvrn na  
stěnách  a  dně bazénu  a  vytváření  vápenatých  usazenin.  Pro snížení  tvrdosti  vody
je nutné  část  vody z bazénu  vypustit  a  nahradit  ji  změkčenou vodou  nebo  použít 
přípravek  CTX-605.

Při  potřísnění  kůže  ihned  svlékněte   zasažený  oděv  a  kůži  omyjte  velkým 
množstvím vody,při zasažení očí ihned vymývejte alespoň 15 minut velkým množstvím
vody.  Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.  Nevyvolávejte
zvracení. Ve všech vážnějších  případech  poškození  zdraví, při zasažení očí a požití
vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři  předložte  k  nahlédnutí  obal  nebo  etiketu.

Vypouštění vody  ošetřené  přípravkem  musí  být  v souladu s  kanalizačním  řádem.

Likvidace obalu:  obal  odevzdejte   ve  sběrně nebezpečného  odpadu nebo důkladně
vypláchněte vodou  a odevzdejte  do  tříděného  odpadu.
Vyprázdněný obal nepoužívejte  k  jiným  účelům.

ADR/RID: není nebezpečný pro přepravu

PŘÍPRAVEK KE ZVÝŠENÍ TVRDOSTI BAZÉNOVÉ VODY

SLOŽENÍ: 90-100 g/100 g chlorid vápenatý
č. CAS: 10043-52-4 
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

VAROVÁNÍ

IDENTIFIKACE RIZIK :  Způsobuje vážné podráždění očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:   Uchovávejte   mimo  dosah  dětí. / - Zabraňte 
styku  s  očima,  kůží  nebo  oděvem./-Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani 
nekuřte./-Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít./-
PŘI   expozici   nebo  necítíte-li  se  dobře:  Volejte  TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře./-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.




