
IDENTIFIKACE RIZIK :
Zdraví škodlivý p i požití./-Zp sobuje vážné podrážd ní o í./ - M že zp sobit
podrážd ní dýchacích cest.  /  -  Vysoce   toxický   pro   vodní   organismy,  s 
dlouhodobými ú inky./-Uvol uje toxický plyn p i styku s kyselinami. / - Pozor! 
Nepoužívejte spole n  s jinými výrobky. M že uvol ovat   nebezpe né  plyny
(chlor). 
POKYNY PRO BEZPE NÉ ZACHÁZENÍ:
Zamezte  vdechování  prachu /dýmu /plynu/ mlhy/  par/  aerosol ./ - Zabra te 
uvoln ní do životního   prost edí./-  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./-Skladujte na
dob e v traném míst .Uchovávejte obal t sn  uzav ený./-Uchovávejte mimo
dosah d tí./-Skladujte uzam ené./-Odstra te obsah/obal v souladu s p edpisy.
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CTX-370

ORGANICKÝ
POMALUROZPUSTNÝ

CHLÓR

1 Kg

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

Bazénová chemie

dezinfekce stabilizovaným chlórem

Pokyny pro první pomoc:
P i   pot ísn ní   k že   ihned  svlékn te zasažený od v a k ži omyjte velkým 
množstvím  vody.  P i    zasažení  o í   ihned   vymývejte   aspo    15   minut  
velkým množstvím  vody. p i násilném rozev ení o ních ví ek. 
Pak o i chra te sterilní gázou  nebo aspo  istým a suchým   kapesníkem  a 
vyhledejte léka e. P i náhodném požití ihned vypláchn te ústa, nevyvolávejte
zvracení a vyhledejte léka e.  Ve   všech   vážn jších   p ípadech   poškození 
zdraví, p i zasažení o í a  požití vždy vyhledejte  léka ské    ošet ení  a  léka i 
p edložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Vypoušt ní  vody  ošet ené  tímto p ípravkem musí být v souladu
s kanaliza ním ádem. Vyprázdn ný obal nepoužívejte k jiným ú el m.

Likvidace obalu:  obal odevzdejte ve sb rn  nebezpe ného odpadu nebo 
d kladn  vypláchn te vodou a odevzdejte do t íd ného odpadu.

ADR/RID: 9/ UN 3077

Složení: kyselina trichlorizokyanurová   . ES: : 201-782-8
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu

VAROVÁNÍ

Popis a ú el použití:
Tento tabletový biocidní p ípravek je ur en k  dezinfekci bazénové vody.
Je velmi stabilní proti rozkladu slune ním  zá ením,  a  proto  je  vhodný 
zvlášt  pro venkovní bazény .Tablety 200 g. P ípravek obsahuje 
90-100 g/100 g kyselina trichlorizokyanurová. POZOR: Ve zvýšené
koncentraci m že odbarvit bazénovou fólii.
Návod na použití a dávkování:
Prvotní dávkování: 1 tableta (200g) CTX-370 na  každých  20  m3  vody
Udržovací  dávkování: 1 - 2g CTX-370/m3 vody denn  p i pH na 
požadované hodnot  7,2 - 7,6  tak, aby obsah volného chlóru nep esáhl
hodnotu 0,6 g/m3 (u d tských bazén  0,3 g/m3). Obsah volného chlóru
ov ujte denn  testovací soupravou (Cl+pH). Pozn.:skute né dávkování
je  t eba  p izp sobit  v  závislosti  na  provozních  podmínkách  bazénu,
teplot  vody a  mí e zne išt ní bazénu.

Pot ebné množství tablet CTX-370   umíst te  do  koše  skimmeru  nebo 
dávkova e Cl napojeného na filtra ní za ízení a  uve te  jej  do  provozu. 
Je nezbytné, aby byl denn  p efiltrován celý objem bazénu. Upozorn ní: 
p ípravek je možné používat jen u bazén  s  filtr.   jednotkou.  

Po aplikaci p ípravku je nutné zkontrolovat   koncentraci volného   Cl   ve 
vod  testovací soupravou (nap . kód  03253). Pokud  je   obsah  volného 
Cl vyšší než 0,6 g/m3, je nutno  vy kat   nebo  použít  neutralizátor  Cl  a 
používat bazén až poté, co jeho hodnota klesne pod nebo  na  uvedenou 
výši.  U   všech   bazén     je   t eba   pravideln    obm ovat  vodu,  aby 
nedocházelo ke zvýšení mineralizace   a   obsahu   kyseliny    kyanurové 
- doporu ená koncentrace   je   35 g/m3   (ov te   pomocí  testeru  nebo 
fotometru). 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..


