ZAZIMOVAČ
1. Charakteristika
MASTERsil ® Zazimovač je tekutý přípravek k udržení čisté vody v zimním období
v nepoužívaném bazénu. Výrazně zlepšuje jarní čištění a zprovoznění
bazénu na novou sezonu.

2. Použití
Po ukončení provozu bazénu odčerpejte vodu v bazénu pod úroveň skimmeru
a vratných trysek a do zbylé vody ( po úpravě hodnoty pH na úroveň 7 – 7,4 )
vlijte přípravek takto : vypočtené množství – 1 l na 20 m3 – vlijte do plastové
nádoby s vodou ( 5 – 10 l), rozmíchejte a vlijte do bazénu rovnoměrně podél
celého okraje bazénu.
3. Složení :
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy 0,053 kg/kg - ES (EINECS:270-325-2)
obsah 9 %
4. Vzhled

bezbarvá tekutina

5. Balení

1000 ml plastová lahev, karton 6 ks

6. Životnost a skladování
24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných
skladovacích podmínek.
7. Schválení/ certifikace: není nutná
8. 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.

DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.:
Fax:
GSM:

(+420) 317 070 220
(+420) 317 070 230
(+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL:
www.donauchem.cz, www.mastersil.cz

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6905
Společnost má uzavřenu "Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrována pod číslem EK-F06020149.
Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

