
CTX-21

Bazénová chemie

PŘÍPRAVEK KE ZVÝŠENÍ 
ALKALITY BAZÉNOVÉ VODY



POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí./-Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/
par/aerosolů./-Zabraňte styku  s  očima,  kůží  nebo  oděvem. / - Při  používání
tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte./ - PŘI  expozici  nebo  necítíte-li se
dobře:     Volejte     TOXIKOLOGICKÉ    INFORMAČNÍ    STŘEDISKO    nebo 
lékaře./ - Je-li  nutná  lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek  výrobku.

CTX-21

6 kg

SLOŽENÍ: hydrouhličitan sodný
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Distributor:
ASTRAL- bazénové příslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOBŘEJOVICE
(Praha-východ),  CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz   info@astralpool.cz

Popis a účel použití:
Tento  přípravek  slouží ke zvýšení  celkové   alkality   vody,  pokud její  hodnota  
klesne  pod  100 g/m3  a není   proto  možné  udržet   pH  vody  na  požadované  
hodnotě   (7,2 - 7,6).   Hodnotu pH  měřte  pomocí  testovací  soupravy.   
Přípravek obsahuje hydrouhličitan sodný.

1,8 kg  CTX-21  zvýší  celkovou alkalitu  ve 100 m3 vody  o  10 g / m3.  Správná 
hodnota  se  má  pohybovat   v  rozmezí 100-175 g/m3 (CaCO3 ). Tuto hodnotu  
je třeba  kontrolovat jedenkrát týdně testovací soupravou. 
Potřebné  množství   CTX - 21   rozpusťte  v   plastové  nádobě  s vodou a roztok
rovnoměrně   rozlijte  po  hladině   bazénu. Poté uveďte do provozu Vaše filtrační 
zařízení  a   nechte vodu filtrovat  cca 8 hodin.
UPOZORNĚNÍ:   Po dobu aplikace a následujících 8  hodin  nesmí  být v  bazénu 
nikdo přítomen.

Celková alkalita je dána obsahem hydrogenuhličitanů, uhličitanů a hydroxidů
obsažených ve vodě.  Bez dodržení hodnoty celkové  alkality vody na předepsané
výši není myslitelné udržet ostatní požadované parametry vody.

Nízká celková alkalita  způsobuje korozi a  skvrny na kovovém příslušenství 
bazénu a problémy s udržením  pH  vody.  Vysoká  celková  alkalita  způsobuje  
vysoké  pH vody, zakalení, dráždění očí, uší, krku a dýchacích cest plavců a 
vytváření usazenin na stěnách bazénu.

Návod na použití a dávkování:

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Při  potřísnění  kůže ihned  svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým 
množstvím  vody,  při  zasažení  očí  ihned  vymývejte  alespoň  15  minut  
velkým  množstvím vody.  Při  náhodném  požití  ihned  vypláchněte  ústa,
nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaře.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití 
vždy  vyhledejte  lékařské  ošetření  a  předložte  k  nahlédnutí  obal  nebo
etiketu.

PRVNÍ POMOC

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve  sběrně nebezpečného odpadu  nebo  
důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu. 
Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.
Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním 
řádem.

ADR/RID: není nebezpečný pro přepravu
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