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CTX-605

25 kg

Popis a účel použití:
Tento  polotuhý  přípravek slouží  ke  snižování obsahu  vápníku v  bazénové vodě, jestliže
tvrdost vody překročí 300 mg/l (CaCO3). Je nezbytný pro optimální úpravu bazénové vody,
zabraňuje  vzniku  usazenin  a  kalů   ve  vodě.  Přípravek  aplikujte  vždy  před  začátkem
plavecké sezóny. Přípravek obsahuje oxalát sodný.

Návod na použití a dávkování:
150 g  CTX-605  sníží  tvrdost  v 10 m3  vody  o  cca 10 mg/l.
Tvrdost  vody  by  měla  být ustálena  mezi  175 - 300 mg/l  (CaCO3),  9,8°- 16,8°  dGH,
17,5°- 30°F, 1,75 - 3 mmol/l.
Kontrolní  měření tvrdosti  vody provádějte alespoň  jedenkrát měsíčně  pomocí testovací
soupravy (např. ref. č. 03311).

Potřebné   množství   přípravku   CTX-605  rozmíchejte  v  plastové   nádobě  s  vodou  a
rovnoměrně  rozlijte  po  celé  hladině   bazénu.  Filtrační   zařízení   ponechte   v   chodu
(recirkulace)  po dobu  3 hodin. Voda  v bazénu   se  zakalí. Po uplynutí  3  hodin zastavte
filtraci  a  přidejte do vody  potřebnou dávku  flokulantu CTX-41  (cca 0,1 litru  na každých
10 m3 vody). Ponechte  přípravek 3 dny působit.  Po této době  by se měla voda projasnit.
Na  dně   bazénu  budou  bílé  usazeniny, které za  pomoci  filtračního zařízení a dnového
vysavače opatrně odstraňte. V případě zanesení filtru proveďte jeho proplach.

Pokyny pro první pomoc:
Při potřísnění kůže ihned svlékněte zasažený oděv a kůži  omyjte velkým  množstvím  vody a
mýdlem,při zasažení očí ihned vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody.Při náhodném
požití ihned vypláchněte  ústa  a  vypijte  asi půl litru  vody.  Ve  všech  vážnějších  případech 
poškození zdraví,při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte
k nahlédnutí obal nebo etiketu.

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.

PŘÍPRAVEK KE SNÍŽENÍ  TVRDOSTI VODY

ADR/RID: není nebezpečný pro přepravu.
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek:  3 roky
Šarže přípravku: viz nálepka na obalu
č. ES:  200-550-3

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 VAROVÁNÍ

IDENTIFIKACE RIZIK : Zdraví škodlivý při požití./-Zdraví škodlivý při styku s kůží.
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./ -
Po  manipulaci  důkladně  omyjte  ruce. / -Při  používání  tohoto  výrobku  nejezte, nepijte ani 
nekuřte./-Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.


