Popis a úþel použití:
CTX-52 je kyselý gel sloužící k odstranČní vápenatých a minerálních usazenin a
organických zbytkĤ, které se þasem usazují na stČnách bazénu. Nesmí se dostat
do bazénové vody! PĜípravek obsahuje 15-20 g/100 g kyselina chlorovodíková.
1. Zcela rozpouští vápenaté usazeniny a odstraĖuje skvrny kovových oxidací.
2. NeuvolĖuje zapáchající výpary, které obtČžují uživatele.
3. Snadno se nanáší štČtcem nebo váleþkem na svislé plochy, þímž se zvyšuje
úþinnost ve srovnání s tekutými þistícími prostĜedky.
4. Vzhledem ke konzistenci pĜípravku (gel) se snadno udrží na stČnách.
Neporušuje povrchovou strukturu omítky betonových bazénĤ.
5. Nanášení štČtcem umožní odstranit neþistoty a usazeniny z tČžko dostupných
míst (rohy a záhyby).
6.PĜípravek lze snadno omýt vČtším množstvím vody.
Návod na použití a dávkování:
Zvlhþete stČny vypuštČného bazénu a nanášejte koncentrovaný CTX-52 štČtcem
nebo plastovým váleþkem na þištČné plochy. PĜípravek ponechte 1/2 hodiny
pĤsobit a poté stČny ostĜíkejte velkým množstvím vody ke zneutralizování
pĜípravku.
Pokud se na nČkterých místech usazeniny zcela neodstraní, postup opakujte.
Pro zvýšení þistícího úþinku se tato místa doporuþuje drhnout kartáþkem.
SpotĜeba CTX-52 je cca 15 litrĤ na bazén o objemu vody 100 m3.
Složení: 15-20 g/100 g kyselina chlorovodíková,
þ.ES: 231-595-7
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu

1 litr

IDENTIFIKACE RIZIK :
ZpĤsobuje tČžké poleptání kĤže a poškození oþí. /-MĤže zpĤsobit podráždČní
dýchacích cest.
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 pouze venku nebo v dobĜe vČtraných prostorách. / - Používejte
ochranné rukavice/ochranný odČv/ochranné brýle /obliþejový štít. /- PěI POŽITÍ:
VypláchnČte ústa. NEVYVOLÁVEJTE 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.
PĜi náhodném požití ihned vypláchnČte ústa, nevyvolávejte zvracení a
vyhledejte lékaĜe. Ve všech vážnČjších pĜípadech poškození zdraví, pĜi
zasažení oþí a požití vždy vyhledejte lékaĜské ošetĜení a lékaĜi pĜedložte k
nahlédnutí obal nebo etiketu.
VypouštČní vody ošetĜené tímto pĜípravkem musí být v souladu s kanalizaþním
Ĝádem.
Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sbČrnČ nebezpeþného odpadu nebo
dĤkladnČ vypláchnČte vodou a odevzdejte do tĜídČného odpadu.

PĤÍPRAVEK K ODSTRANĔNÍ
VÁPENATÝCH USAZENIN
Bazénováchemie

ADR/RID: tĜída nebezpeþnosti 8, UN 1760
Distributor:
ASTRAL- bazénové pĜíslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOBěEJOVICE
(Praha-východ), CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz info@astralpool.cz

8 420381 503075

NEBEZPEąÍ

CTX-52

