ALGICID
1. Charakteristika
MASTERsil ® Algicid je tekutý přípravek pro prevenci a likvidaci řas v bazénové
vodě. Spolehlivě chrání vodu před vznikem řas zejména při vysokých teplotách.

2. Použití
Při prvním napuštění vody dávkujte 15 ml přípravku na 1 m3 vody – odměřené
množství přípravku nalijte do plastové nádoby, zřeďte vodou ( např. 5 – 10 l) a
vlijte rovnoměrně do bazénu při spuštěné filtraci. Pro dlaší průběžnou údržbu
dávkujte jednou za týden 5 ml na 1 m3, při extrémních teplotách 10 ml na 1 m3
vody. Pozor – při předávkování může voda pěnit – s postupným uvolňováním
přípravku pěnivost mizí.
3. Složení :
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy 0,053 kg/kg - ES (EINECS:270-325-2)
obsah 47-53 %
4. Vzhled

bezbarvá tekutina

5. Balení

1000 ml plastová lahev, karton 6 ks
30 kg plastový kanystr

6. Životnost a skladování
24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných
skladovacích podmínek.
7. Schválení/ certifikace: č.povolení REG-3371-21.12.04/37089
8. Upozornění
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo
v bezpečnostním listu.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na
obalu a připojené informace o přípravku.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou
předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití
dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným
popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno
s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinnen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo
konzultovat s technickým oddělením.
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