Popis a úþel použití :
Biocidní nepČnící pĜípravek s rychlým úþinkem proti bakteriím, Ĝasám a
houbovým kulturám pro bazény. Urþený k prodeji spotĜebiteli.
CTX-570
- má vysokou úþinnost proti všem typĤm Ĝas (zelená, þerná, hoĜþicová) a to
i pĜi nízké koncentraci pĜípravku
- snižuje spotĜebu Cl
- nezpĤsobuje pČnČní
- kompatibilní s vČtšinou dezinfekþních pĜípravkĤ
- napomáhá flokulaþním pĜípravkĤm v sedimentaci odumĜelých Ĝas a dalších
neþistot
- snižuje možný zápach vody
- použitelný pro všechny typy filtrace.
Dávkování a návod na použití:
Prvotní dávkování : 2 litry CTX-570 na 100 m3 vody
Udržovací dávkování : 0,5 litru CTX-570 na 100 m3 / týden
Prvotní dávkování je tĜeba opakovat vždy pĜi ztrátČ prĤzraþnosti vody.
PotĜebné množství CTX-570 rozĜećte v plastové nádobČ s vodou a
rovnomČrnČ rozlijte po celé hladinČ bazénu. Poté uvećte do chodu Vaše
filtraþní zaĜízení na cca 8 hodin.

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. PĜi náhodném požití ihned vypláchnČte ústa a
vyhledejte lékaĜe . Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnČjších pĜípadech
poškození zdraví, pĜi zasažení oþí a požití vždy vyhledejte lékaĜské ošetĜení
a lékaĜi pĜedložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
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.
IDENTIFIKACE RIZIK: 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./-ZabraĖte styku s oþima, kĤží nebo odČvem./PĜi používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuĜte./-ZabraĖte uvolnČní
do životního prostĜedí./-PěI expozici nebo necítíte-li se dobĜe: Volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAýNÍ STěEDISKO nebo lékaĜe./-OdstraĖte
obsah/obal v souladu s pĜedpisy.

UPOZORNċNÍ: po dobu aplikace pĜípravku a následujících 8 hodin nesmí být
v bazénu nikdo pĜítomen.
ADR/RID: tĜída 9, UN 3082
Forma pĜípravku a úþinná látka:
roztok obsahující 7 -10 g/100 g alkyl-benzyl-dimethyl-amoniumchlorid
þ.CAS: 25988-97-0
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu
Distributor:
ASTRAL- bazénové pĜíslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOBěEJOVICE
(Praha-východ), CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz info@astralpool.cz

8 420381 508100

1 litr

NEBEZPEąÍ

BAKTERICIDNÍ A ALGICIDNÍ
PĤÍPRAVEK
Bazénováchemie

CTX-570

