CZ / ALGICID PLUS
Charakteristika: Přípravek MASTERsil® Algicid Plus je tekutý přípravek pro prevenci a likvidaci
vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde je velké zatížení bazénové vody
spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření, které vytváří příznivé
podmínky pro výskyt řas. Současně zajišťuje flokulaci-vločkování nečistot v bazénové vodě. Návod
k použití: přípravek aplikujte poprvé při napuštění bazénu v doporučené dávce 15 ml / m3. Pro
udržení kvalitní a zdravotně nezávadné vody dávkujte množství 5 ml / m3 každý týden po dobu používání bazénu, v případě zvlášť velkého zatížení anebo při déletrvajících vysokých teplotách uvedenou
dávku zvyšte na dvojnásobek. Složení: obsahuje: 470 – 600 ml / l – N,N-Dimethyl-2-hydroxypropyl-ammonium chloride polymer – označení CAS: 25988-97-0. Standartní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
(224 919 293). P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. P102 Uchovávejte
mimo dosah dětí. První pomoc: Při vdechnutí: Zajistit postiženému přísun čerstvého vzduchu.
Nedýchá-li postižený poskytnout umělé dýchání. Při styku s kůží: Okamžitě svléci znečištěný oděv
a zasažené místo omýt mýdlem a velkým množstvím vody. Vyhledat lékaře. Při styku s očima: Vymývat
postižené oko proudem čisté tekoucí vlažné vody několik minut. Při podráždění vyhledat lékaře. Při
požití: Okamžitě přivolat lékaře. Ústa vypláchnout vodou, a poté vypít velké množství vody. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. Skladování: skladujte v těsně
uzavřených původních obalech na chladném a suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 °C až
+25 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Údaje pro
dekontaminaci: Rozlitý přípravek zasypte savým absorpčním materiálem (např. písek, štěrkový
písek, silikagel, univerzální pojidla) a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Obsah/nádobu likvidujte
v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy. 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 / exspirace / šarže: uvedeno na obalu výrobku. Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

varování / varovanie
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SILNĚ KONCENTROVANÝ
NEPĚNIVÝ A PROJASŇUJÍCÍ
NIčÍ řASY
SPOLEHLIVě CHRÁNÍ
PřED JEJICH MOŽNÝM VZNIKEM
PRůZRAčnÁ VODA – PROŽITEK Z KOUPÁNÍ

1 000 ml

SK / algicid plus
Charakteristika: Prípravok MASTERsil® Algicíd Plus je tekutý prípravok na prevenciu a likvidáciu
vodných rias v bazénovej vode. Spoľahlivo účinkuje a chráni tam, kde veľké zaťaženie bazénovej vody
spolu s ďalšími faktormi, ako napríklad vyššia teplota a dostatok slnečného žiarenia, vytvára priaznivé
podmienky na výskyt rias. Súčasne zaisťuje flokuláciu-vločkovanie necistôt v bazénovej vode. Návod
na použitie: prípravok aplikujte prvý krát pri napúšťaní bazénu v odporúčanej dávke 15 ml / m3. Pre
udržanie kvalitnej a zdravotne nezávadnej vody dávkujte množstvo 5 ml / m3 každý týždeň po dobu
používania bazénu, v prípade zvlášť veľkého zaťaženia alebo pri dlhotrvajúcich vysokých teplotách
uvedenú dávku zvýšte na dvojnásobok. Zloženie: 470 – 600 ml / l – N,N-Dimethyl-2-hydroxypropyl-ammonium chloride polymer – označenie CAS: 25988-97-0. Výstražné upozornenia: H302
Škodlivý po požití. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné
upozornenie: P264 Po manipulácii starostlivo umyte … P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite
ani nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch a obaloch. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prvá pomoc: Pri vdýchnutí: Zaistiť postihnutému prísun čerstvého vzduchu. Ak postihnutý nedýcha
poskytnúť umelé dýchanie. Pri styku s kožou: Okamžite vyzliecť znečistený odev a zasiahnuté miesto
umyť mydlom a veľkým množstvom vody. Vyhľadať lekára. Pri styku s očami: Vymývať postihnuté oko
prúdom čistej tečúcej vlažnej vody niekoľko minút. Pri podráždení vyhľadať lekára. Pri požití: Okamžite
privolať lekára. Ústa vypláchnuť vodou, a potom vypiť veľké množstvo vody.
Nevyvolávať zvracanie. Nikdy nepodávajte nič ústami osobám v bezvedomí.
Skladovanie: Skladujte v tesne uzatvorených pôvodných obaloch na chladnom a suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte
oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Údaje pre
dekontamináciu: Vyliaty prípravok zasypte savým absorpčným materiálom (napr. piesok, štrkový piesok, silikagél, univerzálne pojidlá) a umiestnite
do vhodných nádob na odpad. Obsah / nádobu likvidujte v súlade s miestnymi
/ regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi. 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 / šarže: uvedený na obale výrobku. Používajte biocídne
prípravky bezpečne. Pred použitím si
vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

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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