OXI Tablet 20g / 200g
1. Charakteristika
MASTERsil ® OXI – Tablet, tablety (pevná látka) na bázi aktivního kyslíku. Jsou
určeny pro průběžné ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští bez zápachu.
Lze používat nezávisle na tvrdosti vody, působí mírně kysele a tím lehce snižuje
hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje intenzivní oxidaci vody a tím
udržování její čistoty. Vzhledem k rychlému úbytku přebytečného kyslíku je možné
se koupat velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto přípravkem.
2. Použití
Díky nepřítomnosti zápachu jsou vhodný nejen pro úpravu vody v bazénech,
ale především také ve výřivkách a SPA. Tabletu vložte do plováku nebo do
skimmeru, jedna tableta vydrží orientačně na 3-6 dnů (dle teploty a zatížení –
čistoty vody). Jedna tableta 20g je vhodná pro ošetření cca 1m3 vody, 200g
tableta pro cca 10m3 vody. Hodnotu kyslíku měřte testrem a udržujte ji v rozmezí
5 – 10 mg/l, hodnotu ph v rozmezí 7,0 – 7,4.
3. Složení : bis(peroxymo-nosíran)-bis(síran)pentadraselný 100%,
(EINECS : 274-778-7)
4. Vzhled

tablety bílé barvy

5. Balení

OXI Tablet 20g – 0,5 kg plastová doza, karton 6 ks
OXI Tablet 200g – 1,0 kg plastová doza, karton 6 ks

6. Životnost a skladování
24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných
skladovacích podmínek.

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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