CZ / pH+
Charakteristika: MASTERsil® pH+ je sypký přípravek pro snižování kyselosti (zvyšování hodnoty
pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,4. V tomto rozmezí je
zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření bazénové vody a tím její zdravotní
nezávadnost. Návod k použití: MASTERsil® pH+ zvýší hodnotu pH o 0,1 při dávce 5 g/m3 (cca 1
polévková lžíce na 1000 l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočítané množství potřebné pro
dosažení hodnoty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a poté se rovnoměrně vlije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém promíchání.
Složení: uhličitan sodný, min. 98 % (980 g / kg), označení ES: 207-838-8 (EINECS). Standardní věty
o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264
Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte
ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Další nebezpečnost: Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění.
Může způsobit zánět spojivek. Postižený si nesmí třít oči! Při dlouhodobějším kontaktu s produktem
může dojít k podráždění pokožky. Dráždivé účinky se projevují ve vlhkém prostředí. Prázdný obal
vypláchněte vodou a umístěte do kontejneru na tříděný odpad. Zákaz opakovaného použití obalu.
Skladování: Skladujte na čistém,suchém,dobře větraném místě. Skladujte v původních obalech.
Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte před vlhkostí. Produkt je hydroskopický. Skladujte z dosahu: zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním
s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení
správných skladovacích podmínek. Datum výroby/expirace: uvedeno na obalu výrobku. Schválení/certifikace: není nutná.
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Charakteristika: MASTERsil® pH+ je sypký prípravok na znižovanie kyslosti (zvyšovanie hodnoty
pH) v bazénovej vode. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8–7,4. V tomto rozmedzí
je zaistené optimálne pôsobenie ostatných prípravkov na ošetrovanie bazénovej vody a tým aj jej
zdravotná nezávadnosť. Návod na použitie: MASTERsil® pH+ zvýši hodnotu pH o 0,1 pri dávke 5
g/m3 (cca 1 polievková lyžica na 1000 l vody). Dávkovanie sa uskutočňuje tak, že vypočítané množstvo potrebné pre dosiahnutie hodnoty pH 7,2 sa rozpustí v plastovej nádobe s vodou a potom sa
rovnomerne vleje do bazéna pri zapnutom filtračnom zariadení. Kontrolu hodnoty pH uskutočnite
po dokonalom premiešaní. Zloženie: uhličitan sodný, min. 98 % (980 g / kg), označenie ES: 207838-8 (EINECS) Výstražné upozornenia: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné
upozornenia: P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vlažnou vodou. P280 Noste ochranné
rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podrážděnie očí pretvává: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Ďalšie nebezpečenstvá: Po vdýchnutí prachu môže dôjsť
ku podráždeniu dýchacích ciest. Pri požití niekoľkých gramov môžu vzniknúť zažívacie ťažkosti. Pri
vniknutí do očí výrobok spôsobuje dráždenie. Môže spôsobiť zápal spojiviek. Postihnutý si nesmie
trieť oči! Pri dlhodobejšom kontakte s produktom môže dôjsť k podráždeniu pokožky. Dráždivé
účinky sa prejavujú vo vlhkom prostredí. Prázdny obal vypláchnite vodou a umiestnite do kontajnera na triedený odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. Skladovanie: Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných obaloch. Uchovávajte
v tesne uzavretých obaloch. Chráňte pred vlhkosťou. Produkt je hygroskopický. Skladujte mimo dosahu: zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce
plochy). Skladujte mimo dosahu: potravín a nápojov, krmív. Upozornenie:
Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom.
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom
obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum výroby / expirácie: uvedený na obale výrobku. Schválenie/certifikácia: nie je nutná.
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Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz
Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk
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