Bazénová sůl
1. Charakteristika
Jemně zrnitá, vakuovaná sůl bez jodu, vysoké čistoty, určená pro přípravu slané
vody v bazénech při použití salinátoru (pro úpravu vody elektrolýzou).
2. Použití
Pro přípravu provozu bazénu se slanou vodou je nutné v bazénové vodě
rozpustit bazénovou sůl v poměru 4-6 kg soli na 1000 l (1 m3) vody. Řiďte se
doporučením požadované salinity výrobce zařízení pro elektrolýzu. Tím se vytvoří
solinita vody v rozmezí 0,4-0,6%. (Pro porovnání - salinita klasické mořské vody je
několikanásobně vyšší - cca 2,5 – 4 %, salinita lidských slz = 0,9% ).
3. Složení :
Obsah chloridu sodného - NaCl
min. 99,6 %
Zrnitost
0,2 – 0,63 mm ,(> 75 %)
Vlhkost
do 0,1 %
Trvanlivost
36 měsíců
Skladování
max 70 % vlhkosti
Sůl odpovídá svou kvalitou normě EN 973-2009 - Chemické výrobky používané pro
úpravu vody určené k lidské spotřebě.
4. Vzhled

bílé krystaly

5. Balení

pytel 25 kg

6. Životnost a skladování
36 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných
skladovacích podmínek. Případná hrudkovitost není závadou – ovlivňuje rychlost
rozpouštění ( doporučujeme mechanické rozmělnění).
7. Schválení/ certifikace: není nutné
8. Upozornění
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku .
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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