CTX-23

PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ CHLORAMINŮ (VÁZ. CHLORU)

Popis a účel použití:
Granulátový přípravek sloužící k odstranění vázaného chloru a organických látek z
bazénové vody.
Přípravek obsahuje 90-100 g/100 g hydrogenperoxosíran draselný.
Návod na použití a dávkování:
ŠOKOVÉ OŠETŘENÍ VODY: na každý 1 m3 vody v bazénu dávkujte 10 g CTX-23.
Šokové ošetření bazénové vody se doporučuje provést každých 15-20 dní nebo vždy,
když přestane být voda průzračná.
Potřebné množství CTX-23 rozmíchejte ve větší plastové nádobě s vodou a roztok
rovnoměrně rozlijte po hladině bazénu.
UPOZORNĚNÍ: Po dobu aplikace přípravku a následujících 30 minut nesmí být v
bazénu nikdo přítomen.
IDENTIFIKACE RIZIK :
Může zesílit požár; oxidant./-Zdraví škodlivý při požití. / - Způsobuje těžké poleptání
kůže a poškození očí./-Může vyvolat alergickou kožní reakci. / -Při vdechování může
vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. / - Chraňte před
teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření. / - Zamezte
vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů./-Zabraňte styku s očima,kůží nebo
oděvem./-Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
/- Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený./-Uchovávejte
mimo dosah dětí./-Skladujte uzamčené./-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.
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5 kg

Distributor:
ASTRAL- bazénové příslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOBŘEJOVICE
(Praha-východ), CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz info@astralpool.cz

Pokyny pro první pomoc:
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 násilném
rozevření očních víček. 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 tímto 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.
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
č. ES: 274-778-7
ADR/RID: 8/16c) UN 3260
SLOŽENÍ: hydrogenperoxosíran draselný.
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu.

NEBEZPEČÍ

