
8 420381 503006 CTX-411 litr

Pot ebné množství CTX-41 rozmíchejte v plastové nádob  s  vodou
a   rovnom rn   rozlijte  po celé hladin   bazénu.
Aplikaci   provád jte    p i  vypnutém   filtra ním   za ízení a   bez 
p ítomnosti  plavc   v bazénu, nejlépe v podve er.  
Po8 hodinách odsajte na dn  usazenou vrstvu pomocí bazénového 
vysava e. Poté lze bazén již b žn  provozovat.

Návod na použití a dávkování:
P I ZAKALENÉ VOD : 100-200 ml CTX- 41 na každých 10 m3  
vody.
B ŽNÉ DÁVKOVÁNÍ:  50 ml  CTX - 41 na  každých 10 m3 vody.
Používání flokula ního p ípravku se doporu uje  pouze v p ípad ,
že  zákal  vody  nelze  odstranit  její filtrací.

Popis a ú el použití:
CTX-41 je  tekutý p ípravek s vysokou schopností eliminovat 
koloidní ástice  (ne istoty) v  bazénové vod . P ípravek obsahuje
10-12 g/ 100g polymerovaný roztok chloridu hlinitého.

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  alespo  15  minut
velkým  množstvím vody p i násilném otev ení o ních ví ek. 
Pak o i chra te sterilní gázou nebo aspo istým a suchým kapesníkem
a vyhledejte léka e.  P i náhodném požití ihned vypláchn te ústa a
vyhledejte léka e.Nevyvolávejte zvracení.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.

IDENTIFIKACE RIZIK :  
M že být korozivní pro kovy./-Zp sobuje vážné poškození o í.
POKYNY PRO BEZPE NÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte pouze v p vodním obalu./-Je-li nutná léka ská pomoc,m jte
po ruce obal nebo štítek výrobku./-Uchovávejte mimo dosah d tí./  -P ed
použitím si p e t te údaje na   štítku./  -Používejte   ochranné   rukavice/
ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový   štít./  -P I   ZASAŽENÍ   O Í:
N kolik minut opatrn   vyplachujte   vodou.   Vyjm te   kontaktní   o ky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.  Pokra ujte ve vyplacho
vání./- Okamžit  volejte   TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ ST EDISKO
nebo léka e.

Vypoušt ní  vody   ošet ené   tímto  p ípravkem  musí  být v souladu 
s kanaliza ním ádem.
Likvidace obalu:obal odevzdejte ve sb rn  nebezpe ného odpadu
nebo  d kladn   vypláchn te  vodou a odevzdejte  do t íd ného
odpadu. Vyprázdn ný obal nepoužívejte k jiným ú el m.

. ES : 254-400-7

ADR/RID: t ída 8, UN 3264 
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek:  3 roky
Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu

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
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