
STABILIZÁTOR CHLÓRU

8 420381 503501 CTX-4001  kg

Bazénová chemie

Popis a ú el použití:
P ípravek  prodlužuje  dezinfek ní  ú inek  chlóru  v  bazénové  vod .  
Zamezuje  rychlému rozkladu chlóru  ú inkem UV  slune ního  zá ení 
(úspora chlóru až o 60%). P ípravek obsahuje  minimáln   90/100 g 
kyselina izokyanurová.

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

Návod na použití a dávkování:
Na  za átku  sezóny  4 kg  CTX-400  na  každých  100  m3  vody.  Po 
dvou  hodinách  p sobení  zm te    pomocí   testovací  soupravy  pH  
vody  a  upravte  na  hodnotu   7,2 - 7,6 pomocí p ípravku CTX-10 nebo 
CTX-20.

Na  za átku  plavecké  sezóny  nadávkujte  pot ebné  množství  
rychlorozpustného   chlóru  CTX-200/GR.  Poté  uve te  do  chodu Vaše  
filtra ní  za ízení  a  postupn   vkládejte  do  koše  skimmeru malé dávky  
CTX-400.  Filtra ní  za ízení  ponechte v  chodu  po  dobu  cca  8  hodin.  
Doporu ené  dávkování je  posta ující  na jednu  
sezonu  za p edpokladu používání  ostatních  p ípravk   ady  CTX.

UPOZORN NÍ:  U  všech   bazén    je   t eba   pravideln    obm ovat   
vodu, aby  nedocházelo ke zvýšení mineralizace a  obsahu  kyseliny  
kyanurové - doporu ená  koncentrace 35 g/m3 (ov te pomocí testovací 
soupravy kód 03264).
Pravideln  m te  rovn ž  obsah vázaného Cl (chloramin ) a  p i jeho  
koncentraci   0,3 g/m3  nebo vyšší prove te superchloraci p ípravkem 
CTX-200/GR.

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.

ADR/RID: není nebezpe ný pro p epravu.
. CAS: 108-80-5 .

Složení: kyselina izokyanurová
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu.

IDENTIFIKACE RIZIK :  
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
POKYNY PRO BEZPE NÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah d tí./- Zabra te styku s o ima, k ží nebo od vem.
/-Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosol ./-P i používání
tohoto výrobku nejezte, nepijte ani neku te. / -Používejte ochranné rukavice/
ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový štít./ - P I expozici nebo necítíte-li
se   dob e :  Volejte  TOXIKOLOGICKÉ  INFORMA NÍ   ST EDISKO  nebo 
léka e./-Je-li nutná léka ská pomoc, m jte po ruce obal nebo štítek výrobku.

VAROVÁNÍ


