Popis a úþel použití:
PĜípravek prodlužuje dezinfekþní úþinek chlóru v bazénové vodČ.
Zamezuje rychlému rozkladu chlóru úþinkem UV sluneþního záĜení
(úspora chlóru až o 60%). PĜípravek obsahuje minimálnČ 90/100 g
kyselina izokyanurová.
Návod na použití a dávkování:
Na zaþátku sezóny 4 kg CTX-400 na každých 100 m3 vody. Po
dvou hodinách pĤsobení zmČĜte pomocí testovací soupravy pH
vody a upravte na hodnotu 7,2 - 7,6 pomocí pĜípravku CTX-10 nebo
CTX-20.
Na zaþátku plavecké sezóny nadávkujte potĜebné množství
rychlorozpustného chlóru CTX-200/GR. Poté uvećte do chodu Vaše
filtraþní zaĜízení a postupnČ vkládejte do koše skimmeru malé dávky
CTX-400. Filtraþní zaĜízení ponechte v chodu po dobu cca 8 hodin.
Doporuþené dávkování je postaþující na jednu
sezonu za pĜedpokladu používání ostatních pĜípravkĤ Ĝady CTX.
UPOZORNċNÍ: U všech bazénĤ je tĜeba pravidelnČ obmČĖovat
vodu, aby nedocházelo ke zvýšení mineralizace a obsahu kyseliny
kyanurové - doporuþená koncentrace 35 g/m3 (ovČĜte pomocí testovací
soupravy kód 03264).
PravidelnČ mČĜte rovnČž obsah vázaného Cl (chloraminĤ) a pĜi jeho
koncentraci 0,3 g/m3 nebo vyšší provećte superchloraci pĜípravkem
CTX-200/GR.

IDENTIFIKACE RIZIK :
ZpĤsobuje vážné podráždČní oþí.
POKYNY PRO BEZPEýNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dČtí./- ZabraĖte styku s oþima, kĤží nebo odČvem.
/-Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolĤ./-PĜi používání
tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuĜte. / -Používejte ochranné rukavice/
ochranný odČv/ochranné brýle/obliþejový štít./ - PěI expozici nebo necítíte-li
se dobĜe : Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAýNÍ STěEDISKO nebo
lékaĜe./-Je-li nutná lékaĜská pomoc, mČjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
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.
VyprázdnČný obal nepoužívejte k jiným úþelĤm.
ADR/RID: není nebezpeþný pro pĜepravu.
þ. CAS: 108-80-5 .
Složení: kyselina izokyanurová
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu.
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