CHLOR MULTIPLEX TABLET
1. Charakteristika
MASTERsil ® Chlor- MULTIPLEX Tablet jsou 20 g nebo 200 g pomalurozpustné
tablety určené ke komplexní průběžné péči o bazénovou vodu v průběhu celé
sezony. Pomalé uvolňování chloru do vody zaručuje likvidaci běžně se
vyskytujících bakterii, popř. vodních řas, tableta zároveň obsahuje stabilizátor
chloru ve vodě, vločkovač na vysrážení nečistot a algicidní složku proti řasám.

2. Použití
Tabletu vložte do plováku nebo do skimmeru, nikdy nevhazujte tabletu do
bazénu – může dojít k poškození např.folie. Na každých 10 m3 vody - jedna
tableta vydrží orientačně na 5 dnů při teplotě +25 C ( vyšší teplota a větší
zatížení ovlivňuje rozpouštění tablety). Hodnotu chloru udržujte v rozmezí 0,3 –
0,5 g / ml, hodnotu ph v rozmezí 7,2 – 7,6.
3. Složení : trichlorisokyanurová kyselina 84% (EINECS: 201-782-8), kyanurová
kyselina 10% (EINECS: 203-618-0), síran hlinitý 3% (EINECS:233-135-0), síran
měďnatý 3% (EINECS:321-847-6)
4. Vzhled

tablety bílé barvy

5. Balení

1 kg plastová doza, karton 6 ks
5 kg plastový kbelík

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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