CZ / GELOVÝ ČISTIČ BAZÉNŮ „S“
Charakteristika: Přípravek MASTERsil® Gelový čistič bazénů S je polotekutý
zásaditý přípravek k odstranění vápenatých a mastných usazenin na stěnách a okrajích bazénů. Návod k použití: neředěný přípravek se nanese houbou nebo
hadříkem na znečištěná místa bazénu (při čištění stěny bazénu odpusťte vodu cca
5–10 cm pod okraj znečistěné úrovně), nechte působit po dobu 5–10 min a poté mechanicky např. pomocí kartáčku odstraňte nečistoty. V případě silného znečištění
postup opakujte, čištěné místo opláchněte vodou. Vniknutí přípravku do bazénové
vody není závadou, nedojde ke znehodnocení, alkalita se zvýší o neměřitelné hodnoty. Obsahuje: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 2,5-10% CAS 112-34-5, hydroxid
sodný < 2% CAS 1310-73-2. Standartní věty o nebezpečnosti: H315
Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné
zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 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. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Skladování: přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu,
do +40°C. 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.

VAROVÁNÍ / VAROVANIE:

Gelový
čistič bazénů „S“

SK / GÉLOVÝ ČISTIČ BAZÉNOV „S“
Charakteristika: Gélový čistič bazénov S je tekutý zásaditý prípravok na odstránenie vápenatých a mastných usadenín na stenách a okrajoch bazénov. Návod na použitie: nezriedený prípravok sa nanesie špongiou alebo handrou na
znečistené miesta bazénu (pri čistení stien bazénu odpusťte vodu cca 5–10 cm pod
okraj znečistenej úrovne), nechajte pôsobiť po dobu 5–10 min a následne mechanicky napr. pomocou kefy odstráňte nečistoty. V prípade silného znečistenia opakujte
postup, čistené miesto opláchnite vodou. Stečenie prípravku do bazénovej vody nie
je závadné, nedôjde ku znehodnoteniu vody, alkalita sa zvýši o nemerateľné hodnoty. Obsahuje: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 2,5-10% CAS 112-34-5, hydroxid sodný
< 2% CAS 1310-73-2. Standartní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždi
kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
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. P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. Skladovanie: prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v suchu a chlade, do +40°C.
Upozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prípravkom. Záručná doba:
24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovávaní v pôvodnom
obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum výroby / expirácie: uvedené na obalu výrobku.

odstraní vápenaté a mastné usazeniny
na stěnách a okrajích bazénů
NEZNEHODNOTÍ BAZÉNOVOU VODU

1 000 ml
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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
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