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1 litr

Návod na použití a dávkování:
IŠT NÍ ST N VYPUŠT NÉHO BAZÉNU

V  koncentrované  form   nanášejte  CTX-51 na ist né plochy a dob e
roztírejte.  P ípravek  nechte  p sobit asi p l hodiny  a  pak  opláchn te
velkým   množstvím  vody.   Pokud  se  všechny   vápenné    usazeniny 
nerozpustily, je t eba postup opakovat.  Na   místech,   kde  je   nejvíce  
usazenin,  je  vhodné  použít k išt ní kartá  .  Je rovn ž možné použít
rozprašova , který  však  nesmí  tvo it  jemnou   mlhu,    aby   nehrozilo  
nebezpe í vdechnutí této látky. Spot eba p ípravku je p ibližn   20  litr
na bazén o  objemu 100 m3. P ípravek  se  nesmí  dostat do  bazénové 
vody!

Distributor:
ASTRAL- bazénové p íslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOB EJOVICE
(Praha-východ),  CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz   info@astralpool.cz

Popis a ú el použití:
Tento tekutý istící a odmašt'ovací prost edek je ur en speciáln  
k odstran ní vápenných  usazenin,  organických  zbytk   a  minerálních 
sediment , které  se  asem  vytvá ejí  na st nách bazénu.  CTX-51  je 
snadno použitelný pro  jakýkoli  povrch  bazénu:  beton,  železo,  nerez, 
nat ené plochy, kovy, sklo, obklada ky,plast apod.  Neobsahuje tenzidy.
P ípravek obsahuje: 20-25 g/100 g kyselina chlorovodíková. 

1.P ed  vlastním  išt ním  bazénu  post íkejte  všechny   st ny  vodou.
2. Po vy išt ní bazénu p ípravkem  CTX- 51 opláchn te všechna
ošet ená místa  v tším  množstvím vody, aby   se  dokonale  odstranily 
všechny   zbytky  p ípravku.       
3. Pokud se provádí išt ní v otev eném bazénu, nepracujte na p ímém
slune ním zá ení a nenechte p ípravek  zaschnout.
4. P i první  aplikaci použijte p ípravek vždy v  ne ed né form .

CTX-51

Bazénová chemie

Pokyny pro první pomoc:
P i   pot ísn ní   k že  ihned   svlékn te   zasažený   od v  a  k ži omyjte velkým 
množstvím vody,  p i zasažení o í ihned vymývejte  minimáln  15  minut  velkým
množstvím  vody  p i násilném  rozev ení  o ních  ví ek.    P i  náhodném  požití 
ihned vypláchn te  ústa  a  vyhledejte  léka e. Nevyvolávejte zvracení.  Ve všech 
vážn jších  p ípadech poškození zdraví,  p i zasažení o í a požití  vždy  
vyhledejte léka ské ošet ení a léka i p edložte k  nahlédnutí  obal   nebo  etiketu. 
Vypoušt ní  vody  ošet ené tímto  p ípravkem musí být v souladu s kanaliza ním
ádem. Vyprázdn ný obal nepoužívejte k jiným ú el m.

Likvidace obalu: obal odevzdejte ve sb rn  nebezpe ného odpadu nebo
d kladn   vypláchn te  vodou  a odevzdejte do t íd ného odpadu.
ADR/RID: íslo UN 1760, t ída nebezpe nosti: 8Složení: 20-25 g/100 g kyselina chlorovodíková

. ES: 231-595-7
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let
Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu

IDENTIFIKACE RIZIK :  
Zp sobuje   t žké  poleptání  k že  a  poškození o í./-M že zp sobit podrážd ní 
dýchacích cest.
POKYNY PRO BEZPE NÉ ZACHÁZENÍ:
Je-li  nutná  léka ská  pomoc,  m jte  po  ruce obal nebo štítek výrobku./-
Uchovávejte mimo dosah  d tí. / -P ed použitím  si  p e t te  údaje  na  štítku. /-
Používejte  pouze  venku  nebo  v  dob e  v traných  prostorách. /   -  Používejte 
ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle /obli ejový štít. / - P I POŽITÍ: 
Vypláchn te  ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení./- P I  STYKU  S  K ŽÍ  (nebo s
vlasy): Veškeré kontaminované ásti od vu okamžit  svlékn te.Opláchn te k ži
vodou/osprchujte./  - P I  ZASAŽENÍ  O Í:   N kolik  minut  opatrn   vyplachujte 
vodou.Vyjm te kontaktní o ky,  jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokra ujte ve vyplachování./-Okamžit  volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ 
ST EDISKO nebo léka e./-Skladujte uzam ené./-Odstra te obsah/obal v souladu
s p edpisy.

NEBEZPE Í

P ÍPRAVEK K ODSTRAN NÍ
VÁPENATÝCH USAZENIN


