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PŘÍPRAVEK PROTI VÁPENATÝM USAZENINÁM

Popis a účel použití :
Tento tekutý přípravek slouží pro odstranění a prevenci vzniku vápenatých usazenin, proti
zanešení filtru a korozi kovových částí v recirkulačním a filtračním zařízení.
Přípravek obsahuje 40-50 g/100 g akryláto-silikátový ester.
Návod na použití a dávkování:
prvotní dávkování: 2,5 litru CTX-600 na každých 100 m3 vody
udržovací dávkování: 0,5 litru CTX-600 na každých 100 m3 vody týdně
U venkovních bazénů, které se na zimu nevypouští, je vhodné aplikovat prvotní dávkování
při skončení plavecké sezóny.

Potřebné množství přípravku CTX-600 rozřed'te v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně rozlijte
po celé hladině bazénu. Filtrační zařízení ponechte v chodu cca 4 hodiny.
UPOZORNĚNÍ: po dobu aplikace přípravku a následujících 8 hodin nesmí být v bazénu nikdo
přítomen.
Pokyny pro první pomoc:
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody
a mýdlem, při zasažení očí ihned vymývejte minimálně 15 minut velkým množstvím vody
při násilném otevření očních víček. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa, nevyvolávejte
zvracení a okamžitě vyhledejte lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při
zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal
nebo etiketu.
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IDENTIFIKACE RIZIK : Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku./-Uchovávejte mimo dosah dětí./ -Před použitím si přečtěte údaje na štítku./ Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít./-PŘI POŽITÍ :
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení./- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. / - PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování ./ -Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře./-Skladujte uzamčené./-Odstraňte
obsah/obal v souladu s předpisy.
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.
ADR/RID: není nebezpečný z hlediska přepravy
Složení: akryláto-silikátový ester č. CAS: 68441-10-1
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu
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