Popis a úþel použití:
Tento pĜípravek je urþen k odstranČní mastné linky z bazénových okrajĤ
a stČn.
Neobsahuje tenzidy. Urþený k prodeji spotĜebiteli.
Návod na použití a dávkování:
PĜípravek CTX-75 naneste na hadĜík nebo houbu a otírejte mastnou linku
na bazénu .
PĜípravek nesmí stékat do bazénové vody. Na místech, kde jsou vápenaté
usazeniny, je tĜeba použít k jejich odstranČní CTX-51, CTX-52 nebo CTX-53.
Pokyny pro první pomoc:
PĜi potĜísnČní kĤže ihned svléknČte zasažený odČv a kĤži omyjte velkým
množstvím vody, pĜi zasažení oþí ihned vymývejte 10-15 minut velkým
množstvím vody pĜi násilném rozevĜení oþních víþek.
PĜi náhodném požití ihned vypláchČte ústa a vypijte asi pĤl litru vody.
Ve všech vážnČjších pĜípadech poškození zdraví, pĜi zasažení oþí a požití
vždy vyhledejte lékaĜské ošetĜení a lékaĜi pĜedložte k nahlédnutí obal nebo
etiketu.
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Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz info@astralpool.cz

IDENTIFIKACE RIZIK : ZpĤsobuje tČžké poleptání kĤže a poškození oþí.
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 ochranné rukavice / ochranný odČv/ochranné
brýle/obliþejový štít. /-PěI POŽITÍ: VypláchnČte ústa. NEVY VOLÁVEJTE 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.
VypouštČní vody ošetĜené tímto pĜípravkem musí být v souladu s kanalizaþním Ĝádem.
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.
ADR/RID: þíslo UN 1760, tĜída nebezpeþnosti: 8

ODMAŠĪOVAą
BAZÉNOVÝCH STĔN

Složení: hydroxid sodný, natrium etasulfát, undekan-1-ol, ethoxylovaný, 2butoxyethanol a uhliþitan sodný.
ES : 215-185-5
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu

Bazénováchemie
8 420381 503228

1 litr

NEBEZPEąÍ

CTX-75

