CZ / OXI TABLET 20 g
Charakteristika: MASTERsil® OXI – Tablet, jsou tablety na bázi aktivního kyslíku. Jsou určeny pro průběžné ošetření bazénové vody. Postupně se
rozpouští bez zápachu. Lze je používat nezávisle na tvrdosti vody, působí mírně kysele a tím lehce snižují hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje
likvidaci běžně se vyskytujících bakterii a řas. Návod k použití: Díky nepřítomnosti zápachu jsou vhodné nejen pro úpravu vody v bazénech, ale
především také ve vířivkách a SPA. Vzhledem k rychlému úbytku přebytečného kyslíku je možné se koupat velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto
přípravkem. Používejte společně s MASTERsil® OXI Šok granulát, MASTERsil® Křišťál, MASTERsil® Algicid, MASTERsil® pH+ a pH– pro komplexní
úpravu bazénové vody. Dávkování: Tabletu vložte do plováku nebo do skimmeru, jedna tableta vydrží orientačně 3-6 dnů (dle teploty a zatížení
– čistoty vody). Jedna tableta 20g je vhodná pro ošetření cca 1m3 vody, 200g tableta pro cca 10m3 vody. Hodnotu kyslíku měřte testrem a udržujte
ji v rozmezí 5 – 10 mg/l, hodnotu ph v rozmezí 7,0 – 7,4. Při vyšším zatížení bazénu (vyšší teploty, počet koupajících se, znečištění, ...) doporučujeme
spojit s dávkováním MASTERsil® Algicid. Obsahuje: bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadraselný 100%, (CAS: 70693-62-8). Standardní věty
o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/
ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 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. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. První pomoc: Při nadýchání: Postiženého přeneste na čerstvý
vzduch. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži oplachujte velkým množství
vody alespoň 15 minut. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených
víčkách vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte uhličitany/hydrogenuhličitany
(sodu/jedlou sodu). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ve zdravotnickém zařízení. Skladování: Skladujte v uzavřených, originálních obalech,
v suchu a chladu, v dobře větraných místech, odděleně od potravin a krmiv, mimo zdroje tepla, ohně a hořlavých látek. Údaje pro dekontaminaci:
V případě rozsypání tablety smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. 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. Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je určen pro neprofesionální použití.
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NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO:

Pro průběžnou úpravu vody v bazénech
žádný chlor – pouze aktivní kyslík

500 g

SK / OXI TABLET 20 g
Charakteristika: MASTERsil® OXI – Tablet, sú tablety na báze aktívneho kyslíka. Sú určené pre priebežné ošetrenie bazénovej vody. Postupne sa rozpúšťa bez zápachu. Možno ich používať nezávisle na tvrdosti vody, pôsobí mierne kyslo a tým ľahko znižujú hodnotu pH vody.
Prítomnosť kyslíka zaručuje likvidácii bežne sa vyskytujúcich baktérií a rias. Použitie: Vďaka neprítomnosti zápachu sú vhodné nielen pre
úpravu vody v bazénoch, ale predovšetkým tiež vo vírivkách a SPA. Vzhľadom k rýchlemu úbytku prebytočného kyslíka je možné sa kúpať veľmi
skoro po ošetrení bazénovej vody týmto prípravkom. Používajte spoločne s MASTERsil® OXI Šok granulát, MASTERsil® Krištáľ, MASTERsilv
Algicid, MASTERsil® pH+ a pH- pre komplexnú úpravu bazénovej vody. Dávkovanie: Tabletu vložte do plaváku alebo do skimmeru, jedna
tableta vydrží orientačne 3 - 6 dní (podľa teploty a zaťaženia - čistoty vody). Jedna tableta 20g je vhodná pre ošetrenie cca 1m3 vody, 200g
tableta pre cca 10m3 vody. Hodnotu kyslíka merajte testerom a udržujte ju v rozmedzí 5 - 10 mg/l, pH hodnoty v rozmedzí 7,0 - 7,4. Pri vyššom
zaťažení bazéna (vyššie teploty, počet kúpajúcich sa, znečistenie, ...) odporúčame spojiť s dávkovaním MASTERsil® Algicid. Obsahuje: bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadraselný 100%, (CAS: 70693-62-8). Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne
poleptanie kože a poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenie: P273 Zabráňte
uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PO POŽITÍ:
Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu
okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ
CENTRUM/lekára. Prvá pomoc: Pri nadýchaní: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. Pri problémoch vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri styku
s pokožkou: Vyzlecte kontaminovaný odev. Postihnuté miesta na koži omývajte veľkým množstvom vody aspon 15 minút. Pri zasiahnutí očí: Ak má
postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Okamžite začnite vyplachovať oči pri otvorených vieckach vodou po dobu najmenej 15 minút.
Vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte uhličitany/hydrogenuhličitany (sódu/jedlú sódu). Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v zdravotníckom zariadení. Skladovanie: Skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v suchu a chlade, v dobre vetraných
miestach, oddelene od potravín a krmív, mimo zdroja tepla, ohňa a horľavých látok. Údaje pre dekontamináciu: V prípade rozsypania tablety
zmeťte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Upozornenie: Dodávateľ neručí za škody
spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovávaní v pôvodnom
obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum výroby/expirácie: Uvedené na obale výrobku. Používajte
biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Prípravok
je určený pre neprofesionálne použitie.
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