CHLOR STABIL
1. Charakteristika
přípravek MASTERsil®Chlor Stabil je granulovaný přípravek pro stabilizaci chloru v
bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází ke
zvýšenému rozkladu desinfekčních chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a
tím k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek na sebe váže
uvolněný chlor, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový
zápach.
Složení:kyanurová kyselina 99 % (990 g / kg),
ES (EINECS: 203-618-0).
2. Použití
Přípravek aplikujte po napuštění vody nebo při zahájení sezony a po každé (i
částečné) výměně vody v bazénu. Doporučené dávkování je 35 g / m3 čerstvé
vody. Odměřené množství přípravku nasypte při zapnutém filtračním zařízení přímo
do skimmeru, kde dojde k jeho postupnému rozpuštění.
3. Složení : kyanurová kyselina 99 % (990 g / kg), ES (EINECS: 203-618-0).
4. Vzhled
5. Balení

bílý granulát, zrnitosti mesh 8-30
1,0 kg plastová doza, karton 6 ks
50 kg plastový sud

6. Životnost a skladování
24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných
skladovacích podmínek.
7. Upozornění
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo
v bezpečnostním listu.

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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