CZ / PŘÍPRAVEK PROTI ŘASÁM PLUS
Charakteristika: MASTERsil® Přípravek proti řasám Plus je kapalný 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. Návod
k použití: Přípravek aplikujte poprvé při napuštění bazénu v doporučené dávce 25 ml/m3. Pro udržení kvalitní
a zdravotně nezávadné vody dávkujte množství 10 ml/m3 každý týden po dobu používání bazénu, v případě zvlášť
velkého zatížení anebo při déletrvajících vysokých teplotách uvedenou dávku zvyšte na dvojnásobek. Dodavatel
neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Spotřebujte
do data uvedeného na obale. Skladování: Přípravek skladujte v těsně uzavřených původních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.
Obsah účinné látky: N,N-dimethyl-2-hydroxypropylammonium chloride polymer (CAS 25988-97-0) 250 g/
kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Údaje pro dekontaminaci: Rozlitý přípravek zasypte savým absorpčním
materiálem (např. písek, štěrkový písek, silikagel, univerzální pojidla) a umístěte do vhodné nádoby na odpad.
Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. První pomoc: Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody.
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní
čočky, neprodleně je vyjměte. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření. Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní
organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah
dětí. P264 Po manipulaci důkladně umyjte 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. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
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NIčÍ řASY
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PřED JEJICH MOŽNÝM VZNIKEM
PRůZRAčnÁ VODA – PROŽITEK Z KOUPÁNÍ

SK / Prípravok proti riasam PLUS
Charakteristika: MASTERsil® Prípravok proti riasam Plus je kvapalný prípravok pre prevenciu a likvidáciu vodných rias
v bazénovej vode. Spoľahlivo účinkuje a chráni tam, kde je veľké zaťaženie bazénovej vody spolu s ďalšími faktormi, ako je
napríklad vyššia teplota a dostatok slnečného žiarenia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre výskyt rias. Návod na použitie: Prípravok aplikujte prvýkrát pri napustení bazéna v odporúčanej dávke 25 ml/m3. Pre udržanie kvalitné a zdravotne
nezávadnej vody dávkujte množstve 10 ml/m3 každý týždeň po dobu používania bazénu, v prípade zvlášť veľkého zaťaženia
alebo pri dlhotrvajúcich vysokých teplotách uvedenú dávku zvýšte na dvojnásobok. Dodávateľ neručí za škody spôsobené
nesprávnym nakladaním s prípravkom. Nevypúšťajte vodu ošetrenú týmto prípravkom do prírodných vodných zdrojov a tokov, vypúšťanie do kanalizácie konzultujte s jej správcom. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Skladovanie: Prípravok skladujte v tesne uzatvorených pôvodných obaloch na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste pri teplote +5°C
do +25°C. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Obsah účinnej látky: N,N-dimethyl-2-hydroxypropylammonium chloride polymer (CAS 25988-97-0) 250 g/kg. Registračné číslo: bio/1207/D/15/CCHLP. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Údaje pre dekontamináciu: Rozliaty prípravok zasypte savým absorpčným materiálom (napr. piesok, štrkový piesok, silikagel, univerzálne spojivá) a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Po spotrebovaní prípravku obal opakovane
nepoužívajte. Prvá pomoc: Pri vdýchnutí: Okamžite prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri
styku s pokožkou: Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Pri zasiahnutí očí: Ihneď vyplachujte prúdom tečúcej
vody, roztvorte očné viečka, ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie,
vypláchnite ústa vodou. Zaistite lekárske ošetrenie. Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý po požití. H410 Veľmi
toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNE TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch.
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