Popis a úþel použití:
Tento tekutý pĜípravek slouží k odstranČní vápenatých usazenin a skvrn
zpĤsobených železem v bazénové vodČ.
PĜípravek obsahuje: 25-30 g/100 g kyselina hydroxyethylidenfosfonová a
30-40 g/100 g 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylová kyselina.
PĜípravek zabraĖuje vytváĜení vápenatých usazenin na stČnách, schodech
a dnu bazénĤ s tvrdou vodou; udržuje recirkulaþní obvody, þerpadla a
výmČníky tepla nezanesené usazeninami; odstraĖuje vápenaté usazeniny
ve filtru; zabraĖuje vytváĜení skvrn na stČnách bazénu, které mĤže
zpĤsobit vysoký obsah železa ve vodČ; pĜípravek nepČní, napomáhá udržet
prĤzraþnost bazénové vody; je kompatibilní s ostatními chemikáliemi CTX.
Návod na použití a dávkování:
Prvotní dávkování:
pĜi zahájení plavecké sezóny 2 litry CTX-700 na každých 100 m3 vody

IDENTIFIKACE RIZIK : ZpĤsobuje tČžké poleptání kĤže a poškození oþí.
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.

Udržovací dávkování:
1litr CTX-700 na každých 100 m3 vody týdnČ.
U bazénĤ s vyšší tvrdostí vody je tĜeba zvýšit dávkování o cca 25%.

Pokyny pro první pomoc:
PĜi potĜísnČní kĤže ihned svléknČte zasažený odČv a kĤži omyjte velkým
množstvím vody, pĜi zasažení oþí ihned vymývejte minimálnČ 15 minut
velkým množstvím vody a vyhledejte lékaĜe. PĜi náhodném požití ihned
vypláchnČte ústa a vyhledejte ihned lékaĜe. Nevyvolávejte zvracení.

DģLEŽITÉ: U bazénĤ se železitou vodou je dĤležité pĜípravek aplikovat
pĜed chlorováním nebo jakoukoli jinou dezinfekcí s oxidaþním úþinkem.

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

PotĜebné množství pĜípravku CTX-700 rozĜed'te v plastové nádobČ s
vodou a rovnomČrnČ rozlijte po celé hladinČ bazénu. Filtraþní zaĜízení
ponechte v chodu.

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sbČrnČ nebezpeþného odpadu
nebo dĤkladnČ vypláchnČte vodou a odevzdejte do tĜídČného odpadu.

UPOZORNċNÍ: po dobu aplikace pĜípravku a následujících 8 hodin
nesmí být v bazénu nikdo pĜítomen.

Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu

1 litr
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