Forma pĜpravku a úþnné látky:
Popis a úþel použití:
Tento tabletový pĜípravek na bázi aktivního kyslíku je urþen k dezinfekci
a údržbČ vody v bazénech.
PĜípravek obsahuje: 90-100 g/100 g peroxosíran pentadraselný.

IDENTIFIKACE RIZIK :
Mùže zesílit požár; oxidant./- Zdraví škodlivý pĜi požití./-ZpĤsobuje tČžké
poleptání kĤže a poškození oþí. /-Mùže vyvolat alergickou kožní reakci. / - PĜi
vdechování mĤže vyvolat pĜíznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
POKYNY PRO BEZPEýNÉ ZACHÁZENÍ:
Provećte preventivní opatĜení proti smíchání s hoĜlavými materiály./ - ChraĖte
pĜed teplem/jiskrami/otevĜeným plamenem/horkými povrchy.— Zákaz kouĜení.
/-Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolĤ./-ZabraĖte styku
s oþima, kĤží nebo odČvem. / -Používejte ochranné rukavice/ochranný odČv/
ochranné brýle/obliþejový štít./- Skladujte na dobĜe vČtraném místČ.
Uchovávejte obal tČsnČ uzavĜený./-Uchovávejte mimo dosah dČtí./ - Skladujte
uzamþené./-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./-OdstraĖte obsah/obal v souladu s pĜedpisy.

Návod na použití a dávkování:
PRVOTNÍ DÁVKOVÁNÍ: 1 tabletu CTX-100 na 5 m3 vody
DALŠÍ DÁVKOVÁNÍ: 2 tablety CTX-100 5 m3 / týden
Prvotní dávkování je tĜeba opakovat pĜi prvních náznacích zákalu vody.
Bezchlórový pĜípravek: ve vodČ ošetĜené CTX -100 není cítit nepĜíjemný
zápach chloru a nedráždí oþi, pĜi rozpouštČní CTX-100 ve vodČ dochází
k silné oxidaci , která je schopná eliminovat organické látky, škodlivé
mikroorganismy obsažené ve vodČ i chloraminy (vázaný chlor), voda
ošetĜená aktivním kyslíkem nevysušuje kĤži ani vlasy.Pro správnou funkci
je nutné CTX-100 doplnit pĜípravkem CTX-540 (mikrobicid). Aktivní
kyslík se na rozdíl od chloru nesluþuje s organickým dusíkem, který
tvoĜí nežádoucí chloraminy (kombinovaný chlór) dráždící oþi a sliznice,
je však s chlorem plnČ kompatibilní.
PotĜebné množství CTX-100 rozmíchejte s vodou ve vČtší plastové
nádobČ a roztok rovnomČrnČ rozlijte po hladinČ bazénu. Aplikaci pĜípravku
provádČjte bez pĜítomnosti plavcĤ v bazénu, nejlépe v podveþer.
Uved'te do provozu Vaše filtraþní zaĜízení na cca 2 hodiny. Pak ovČĜte
obsah aktivního kyslíku ve vodČ pomocí testovací soupravy (napĜ.
testerem kód 03182). Pokud je obsah aktivního kysliku vyšší než 1 g/m3,
je nutno vyþkat a používat bazén až poté, co jeho hodnota klesne pod
nebo a uvedenou výši.
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.
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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

Pokyny pro první pomoc:
PĜi potĜísnČní kĤže ihned svléknČte zasažený odČv a kĤži omyjte velkým
množstvím vody. PĜi zasažení oþí ihned vymývejte aspoĖ 15 minut velkým
množstvím vody pĜi násilném rozevĜení oþních víþek, pak oþi pĜikryjte sterilní
gázou nebo alespoĖ þistým a suchým kapesníkem a vyhledejte lékaĜe. PĜi
požití i hned vypláchnČte ústa, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaĜe.
Ve všech vážnČjších pĜípadech poškození zdraví, pĜi zasažení oþí a požití
vždy vyhledejte lékaĜské ošetĜení a lékaĜi pĜedložte k nahlédnutí obal nebo
etiketu.
Složení: 90-100 g/100 g peroxosíran pentadraselný
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 5 let
Šarže pĜípravku: viz nálepka na obalu.
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