Popis a úþel použití:
Tento tekutý þistící a odmašt'ovací prostĜedek je urþen speciálnČ
k odstranČní vápenných usazenin, organických zbytkĤ a minerálních
sedimentĤ, které se þasem vytváĜejí na stČnách bazénu. CTX-51 je
snadno použitelný pro jakýkoli povrch bazénu: beton, železo, nerez,
natĜené plochy, kovy, sklo, obkladaþky,plast apod. Neobsahuje tenzidy.
PĜípravek obsahuje: 20-25 g/100 g kyselina chlorovodíková.
Návod na použití a dávkování:
ýIŠTċNÍ STċN VYPUŠTċNÉHO BAZÉNU
V koncentrované formČ nanášejte CTX-51 na þistČné plochy a dobĜe
roztírejte. PĜípravek nechte pĤsobit asi pĤl hodiny a pak opláchnČte
velkým množstvím vody. Pokud se všechny vápenné usazeniny
nerozpustily, je tĜeba postup opakovat. Na místech, kde je nejvíce
usazenin, je vhodné použít k þištČní kartáþ . Je rovnČž možné použít
rozprašovaþ, který však nesmí tvoĜit jemnou mlhu, aby nehrozilo
nebezpeþí vdechnutí této látky. SpotĜeba pĜípravku je pĜibližnČ 20 litrĤ
na bazén o objemu 100 m3. PĜípravek se nesmí dostat do bazénové
vody!
1.PĜed vlastním þištČním bazénu postĜíkejte všechny stČny vodou.
2. Po vyþištČní bazénu pĜípravkem CTX- 51 opláchnČte všechna
ošetĜená místa vČtším množstvím vody, aby se dokonale odstranily
všechny zbytky pĜípravku.
3. Pokud se provádí þištČní v otevĜeném bazénu, nepracujte na pĜímém
sluneþním záĜení a nenechte pĜípravek zaschnout.
4. PĜi první aplikaci použijte pĜípravek vždy v neĜedČné formČ.
Složení: 20-25 g/100 g kyselina chlorovodíková
þ. ES: 231-595-7
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu

IDENTIFIKACE RIZIK :
ZpĤsobuje tČžké poleptání kĤže a poškození oþí./-MĤže zpĤsobit podráždČní
dýchacích cest.
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. /Používejte pouze venku nebo v dobĜe vČtraných prostorách. / - Používejte
ochranné rukavice/ochranný odČv/ochranné brýle /obliþejový štít. / - PěI POŽITÍ:
VypláchnČte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení./- PěI STYKU S KģŽÍ (nebo s
vlasy): Veškeré kontaminované þásti odČvu okamžitČ svléknČte.OpláchnČte kĤži
vodou/osprchujte./ - PěI ZASAŽENÍ OýÍ: NČkolik minut opatrnČ vyplachujte
vodou.VyjmČte kontaktní þoþky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokraþujte ve vyplachování./-OkamžitČ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAýNÍ
STěEDISKO nebo lékaĜe./-Skladujte uzamþené./-OdstraĖte obsah/obal v souladu
s pĜedpisy.
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 rozevĜení 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. VyprázdnČný obal nepoužívejte k jiným úþelĤm.
Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sbČrnČ nebezpeþného odpadu nebo
dĤkladnČ vypláchnČte vodou a odevzdejte do tĜídČného odpadu.
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Bazénováchemie

PĤÍPRAVEK K ODSTRANĔNÍ
VÁPENATÝCH USAZENIN

1 litr
NEBEZPEąÍ

CTX-51

