CZ / Nebezpečí
Obsahuje: chlorid železitý
H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah
dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li
se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

pohlcovač
pachů
septiků, kanálů, jímek

CZ / POHLCOVAČ PACHŮ SEPTIKŮ, KANÁLŮ, JÍMEK
Charakteristika: MASTERsil® Pohlcovač pachů septiků, kanálů, jímek je roztok anorganické soli, červenohnědé barvy. Roztok na sebe váže síru a tím zabraňuje vzniku
sirovodíku - ten způsobuje nepříjemný zápach. Dále eliminuje fosfáty, které stimulují
kvasný proces, udržuje v jímce oxidační prostředí (další ochrana proti sirovodíku) a výrazně zlepšuje usazování kalů. Při aplikaci přes WC odstraňuje usazený vodní kámen.
Obsahuje chlorid železitý 40%, označení ES: 231-729-4. Návod k použití: bez ředění
vlijte roztok do jímky (přímo nebo přes odpadní potrubí WC) v dávce 150 - 200 ml na m3
objemu jímky. Roztok má rychlý účinek - do 24 hodin od aplikace. V případě potlačení
zápachu z kanálů je třeba provádět pravidelné dávkování. MASTERsil® Pohlcovač pachů
septiků, kanálů, jímek nepracuje na bázi enzymů nebo kultivace kvasných kultur. Roztok
má široké uplatnění v domácích, komunálních i průmyslových čističkách odpadních vod.
Upozornění: dodavatel neručí za škody způsobené nespráným nakládáním s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data plnění v originálním obalu. Datum spotřeby
uvedeno na obalu.

SK / POHLCOVAČ PACHOV SEPTIKOV, KANÁLOV, NÁDRŽÍ
SK / nebezpečenstvo
Obsahuje: chlorid železitý
H290 Môže byť korozívna pre kovy. H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje
vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 P280 Noste ochranné rukavice. P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch a obaloch.

NENÍ TOXICKÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NEHUBÍ BAKTERIE V ČISTÍRNÁCH VOD

Charakteristika: MASTERsil® Zachytávač (Pohlcovač) pachov septikov, kanálov, nádrží je roztok anorganickej soli, červenohnedej farby. Roztok na seba viaže síru a tým
zabraňuje vzniku sírovodíka - ten spôsobuje nepríjemný zápach. Ďalej eliminuje fosfáty,
ktoré stimulujú kvasný proces, udržuje v nádrži oxidačné prostredie (ďalšia ochrana proti
sírovodíku) a výrazne zlepšuje usadzovanie kalov. Pri aplikácii cez WC odstraňuje usadený
vodný kameň. Obsahuje chlorid železitý 40%, označenie ES: 231-729-4. Návod na použitie: bez riadenia vlejte roztok do nádrže (priamo alebo cez odpadové potrubie WC)
v dávke 150 - 200 ml na m3 objemu nádrže. Roztok má rýchly účinok - do 24 hodín od
aplikácie. V prípade potlačenie zápachu z kanálov je treba aplikovať pravidelné dávkovanie. MASTERsil® Pohlcovač pachov septikov, kanálov, nádrží nepracuje na báze enzýmov
alebo kultivácii štartovacích kultúr. Roztok má široké uplatnenie v domácich, komunálnych a priemyselných čističkách odpadových vôd. Upozornenie: dodávateľ neručí za
škody spôsobené nespráným nakladaním s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od
dátumu plnenia v originálnom obale. Dátum spotreby uvedený na obale.

ZABRAŇUJE VZNIKU SIROVODÍKU!
ZLEPŠUJE SEDIMENTACI KALŮ!

1 000 ml

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
Made in Europe
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