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Popis a ú el použití:
CTX-52 je kyselý gel sloužící k odstran ní  vápenatých a minerálních usazenin a
organických zbytk , které se asem usazují na st nách bazénu. Nesmí se dostat
do bazénové vody!   P ípravek obsahuje 15-20 g/100 g  kyselina  chlorovodíková.

CTX-52

1 litr

1. Zcela rozpouští vápenaté usazeniny a  odstra uje   skvrny   kovových  oxidací.
2. Neuvol uje zapáchající výpary, které  obt žují uživatele.
3. Snadno se nanáší št tcem nebo vále kem na svislé plochy,  ímž  se  zvyšuje
ú innost ve srovnání s tekutými istícími prost edky.
4. Vzhledem  ke  konzistenci  p ípravku  (gel) se  snadno udrží  na  st nách.
Neporušuje povrchovou strukturu omítky betonových  bazén .
5. Nanášení št tcem umožní odstranit ne istoty a usazeniny z t žko  dostupných
míst (rohy a záhyby).
6.P ípravek lze snadno omýt v tším množstvím vody.

Návod na použití a dávkování:
Zvlh ete st ny vypušt ného bazénu a nanášejte koncentrovaný CTX-52  št tcem  
nebo  plastovým  vále kem  na  išt né  plochy.  P ípravek  ponechte 1/2  hodiny  
p sobit a  poté st ny ost íkejte velkým  množstvím vody ke zneutralizování
p ípravku. 
Pokud se na n kterých místech usazeniny zcela neodstraní, postup opakujte.
Pro zvýšení  istícího ú inku se  tato   místa  doporu uje  drhnout  kartá kem.  
Spot eba  CTX-52  je cca 15 litr  na bazén o objemu vody 100 m3.

P i náhodném požití ihned vypláchn te ústa, nevyvolávejte zvracení a
vyhledejte léka e. 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.

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: t ída nebezpe nosti 8, UN 1760

Složení: 15-20 g/100 g kyselina chlorovodíková, 
.ES: 231-595-7

Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky
Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu

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

Bazénová chemie

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


