Popis a úþel použití:
Tento tekutý biocidní pĜípravek slouží k ošetĜení bazénové vody venkovních bazénĤ
bČhem zimního období. CTX-550 zabraĖuje vytváĜení Ĝas a pĜítomnosti bakterií, které
zpĤsobují zahnívaní vody a vytváĜení vápenatých sedimentĤ.
PĜípravek obsahuje:
10-12,5 g/100 g didecyl-dimethyl amonium chlorid, 3-5 g/100 g síran mećnatý,
1-3 g/100 g kyselina etidronová.

Návod na použití a dávkování:
Po skonþení letního období (když teplota trvale klesne pod 15°C) provećte tzv.
superchloraci pĜípravkem CTX-200/GR. Další den nadávkujte do bazénu
CTX-550 (5 litrĤ/100 m3 vody). Hodnotu pH vody je tĜeba pak srovnat na 7,2-7,6.

IDENTIFIKACE RIZIK : ZpĤsobuje vážné poškození oþí./-Vysoce toxický pro vodní organismy,
s dlouhodobými úþinky. 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 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.

Pokyny pro první pomoc:

PotĜebné množství CTX-550 rozlijte rovnomČrnČ na hladinu bazénu. Pro dobré
pĤsobení pĜípravku je vhodné ponechat po urþitou dobu v provozu filtraþní zaĜízení.
UPOZORNċNÍ: Po d obu aplikace ani po ní není pĜípustné již zazimovaný bazén
používat (vzhledem k velmi vysokému obsahu chlóru ve vodČ). Pokud to poþasí dovolí,
doporuþuje se zopakovat ošetĜení bazénové vody pĜípravkem CTX-550 v polovinČ
zimního období.

PĜi potĜísnČní kĤže ihned svléknČte zasažený odČv a kĤži omyjte velkým množstvím vody.
PĜi zasažení oþí ihned vymývejte alespoĖ 15 minut velkým množstvím vody pĜi násilném
otevĜení oþních víþek . 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.

DOPORUýENÍ

VypouštČní vody ošetĜené tímto pĜípravkem musí být v souladu
s kanalizaþním Ĝádem.

V chladných klimatických pásmech:
- snižte hladinu vody v bazénu pod skimmer
- vypusĢte pĜívody vody (potrubí)
- do bazénu umístČte plovoucí pĜedmČty (napĜ. plastové plováky nebo þistá
dĜevČná polena) pro snížení tlaku ledu na stČny bazénu
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Bazénováchemie

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sbČrnČ nebezpeþného odpadu
nebo dĤkladnČ vypláchnČte vodou a odevzdejte do tĜídČného odpadu.
ADR/RID: tĜída nebezpeþnosti 8, UN: 1760
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu

1 litr
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