CZ / Modrá skalice
Charakteristika: přípravek MASTERsil® Modrá skalice neboli síran měďnatý
pentahydrát je látka s širokým spektrem použití zejména na zahradě, při úpravě
vody nebo v galvanickém průmyslu. Složení: síran měďnatý pentahydrát, ES
(EINECS): 231-847-6. Návod k použití: pro požadovanou koncentraci roztoku
rozpusťte potřebné množství modré skalice v odpovídajícím množstvím vody.
Pro běžně používaný 2% roztok – 20 g granulátu (cca 2 polévkové lžíce) rozpusťte v 1000 ml vody. Pro přípravu roztoku nepoužívejte kovové nádoby. Speciﬁcká speciﬁkovost: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné
podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/
ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P330 Vypláchněte ústa. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu e zákonem o odpadech jako nebezpečný
odpad. Skladování: v těsně uzavřených originálních obalech/nádobách na suchém místě,odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Upozornění: dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s látkou. Záruční doba: 36
měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných
skladovacích podmínek. Datum výroby/expirace: uvedeno na obalu výrobku.
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SK / Modrá skalica
Charakteristika: prípravok MASTERsil® Modrá skalica čiže síran meďnatý
pentahydrát je látka so širokým spektrom použitia najmä na záhrade, pri
úprave vody alebo v galvanickom priemysle. Zloženie: síran meďnatý pentahydrát, ES (EINECS): 231-847-6. Návod na použitie: pre požadovanú
koncentráciu roztoku rozpustite potrebné množstvo modrej skalice v zodpovedajúcim množstvom vody. Pre bežne používaný 2% roztok - 20 g granulátu
(cca 2 polievkové lyžice) rozpustite v 1000 ml vody. Na prípravu roztoku nepoužívajte kovové nádoby. Špeciﬁcká rizikovosť: H302 Škodlivý pri požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 Dráždi kožu. H410 Vysoko
toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Pokyny pre bezpečné
zaobchádzanie: P264 Po manipulácii dôkladne umyte ruky. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít. P273 Zabráňte
uvoľneniu do životného prostredia. P330 Vypláchnite ústa. P305+P351+P338
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Umyte veľkým
množstvom vody a mydla. P391 Uniknutý produkt zoberte. P501 Odstráňte
obsah/obal v súlade e zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad. Skladovanie: v tesne uzavretých originálnych obaloch / nádobách
na suchom mieste, oddelene od potravín, nápojov a krmív.
Upozornenie: dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s látkou. Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby pri uchovanie v pôvodnom obale
a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum
výroby/spotreby: uvedené na obale výrobku.
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