KŘIŠŤÁL
1. Charakteristika
MASTERsil ® Křišťál je tekutý anorganický prostředek pro úpravu vody v bazénu.
Tento flokulant – vločkovač vysráží i velmi jemné zákaly a nečistoty do vloček,
které již lze zachytit ve filtraci nebo odsát ze dna bazénu vysavačem.
2. Použití
Dávkování je závislé na stupni zákalu, doporučujeme dávkovat 10-15 ml/m3
vody (oproti sypkým vločkovačům téměř nehrozí předávkování). Přípravek vlejte
do nádoby s vodou, promíchejte a při zapnuté filtraci vlejte rovnoměrně na
hladinu bazénu. Dbejte na úpravu optimální hodnoty pH (6,8 – 7,4) vody před
aplikací pro správné fungování chemikálie. Filtraci nechte dostatečně dlouho
zapnutou aby došlo k odfiltrování shluknutých nečistot. (dle výkonu filtrace)

3. Složení : polyaluminiumchlorid 17% (jakoAl2O3) CAS 1327-41-9, EINECS 215-477-2
4. Vzhled

čirá tekutina

5. Balení

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

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. 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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