CZ / KRIŠTÁLOVÉ JEZÍRKO
Charakteristika: MASTERsil® Křišťálové jezírko je tekutý anorganický přípravek pro úpravu
vody. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty včetně fosforu do vloček, které lze zachytit ve filtraci
nebo odsát ze dna jezírka. Složení: polyaluminiumchlorid 20–50 % (jako Al2O3), CAS: 132741-9, EINECS: 215-477-2 Návod k použití: dávkování je závislé na stupni zákalu, dávkujte v
rozmezí 10–15 ml na 1 m3. Přípravek vlijte do nádoby s vodou a promíchejte. Upravte hodnotu pH
v jezírku na hodnotu 6,8–7,8. Připravený roztok vlijte rovnoměrně na hladinu jezírka, nejlépe večer
před odstavením cirkulace. Druhý den je možné usazené nečistoty odsát pomocí vysavače. Údaje
o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní pokyny: P210 Chraňte před
teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/
osprchujte. 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.
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou. P501 Obsah/nádobu
likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. První pomoc:
Znečištěný nebo postříkaný oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím
vody, poté potřete ochranným krémem. Při zasažení očí vymyjte vodou po dobu 15 minut. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, vypláchněte ústa a nos vodou. Při požití vypláchněte
ústa vodou a vypijte asi 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracená, ihned k lékari. Skladování: Těsně
uzavřené nádoby uchovávejte na suchém a chladném míste, optimální teplota je +5ºC až +25ºC. Nepoužívejte kovové obaly. Upozornění: dodavatel neručí za škody, způsobené nesprávným skladováním a nakládáním s přípravkem. Záruční lhůta: 24 měsíců od data výroby při uchování
v původním obalu. Datum výroby / expirace uvedeno na obalu výrobku.
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SK / KRIŠTÁLOVÉ JAZIERKO
Charakteristika: MASTERsil® KRIŠTÁĽ je tekutý anorganický prípravok pre úpravu vody.
Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty včetne fosforu do vločiek, ktoré možno zachytit vo filtrácii alebo odsat zo dna jazierka. Zloženie: polyaluminiumchlorid 20–50 % (ako Al2O3), CAS: 1327-419, EINECS: 215-477-2 Návod na použitie: dávkovanie je závislé na stupni zákalu, dávkujte
v rozmedzí 10–15 ml na 1 m3. Prípravok vlejte do nádoby s vodou a premiešajte. Upravte hodnotu
pH v jazierku na hodnotu 6,8–7,8. Pripravený roztok vlejte rovnomerne na hladinu jazierka najlepšie
večer pri odstavení cirkulácie. Druhý deň je možné usadené necistôty odsat pomocou vysávača.
Bezpečnostné pokyny: P210 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P280 Noste
ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. 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. P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou
vnútornou vrstvou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi. Prvá pomoc: Znečistený alebo postriekaný odev vyzlecte.
Pri styku s pokožkou umyte mydlom a velkým množstvom vody, potom potrite ochranným krémom.
Pri zasiahnutí očí vymyte vodou po dobu 15 minút. Pri nadýchaní zaistite prívod čerstvého vzduchu,
vypláchnite ústa a nos vodou. Pri požití vypláchnite ústa vodou a vypite asi 0,5 l vody, nevyvolávat
zvracanie, ihned k lekárovi. Skladovanie: Tesne uzavreté nádoby uchovávajte na suchom a chladnom mieste, optimálna teplota je +5ºC až +25ºC.
Nepoužívajte kovové obaly. Upozornenie: dodavatel neručí za škody,
spôsobené nesprávnym skladovaním a nakladaním s prípravkom. Záručná
lehota: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom obale.
Dátum výroby / expirácie uvedené na obale výrobku.

přípravek pro zjiskření vody

ZAJISTÍ KřIŠťÁLOVě PRůZRAčNOU VODU
ODSTRANěnÍ ZÁKALU A ŽIVIN PRO řASY

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
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