Dávkování pomocí čerpadla přímo z tohoto balení.
Vysoce koncentrovaný a vysoce vydatný.
Použitelný pro automatická regulační a dávkovací zařízení.
Bezchlórový a nekorozivní.
Návod k použití:
Správná hodnota 7,0 - 7,4.
Přípravek dávkujeme pomocí dávkovacího čerpadla přímo z přepravního balení. Dávkované množství řídí automatické
regulační a dávkovací zařízení podle hodnoty pH v bazénu.
Při manuálním dávkování vždy nejprve nalijte do vhodné nádoby vodu a pak odměřené množství přípravku pH minus.
Nikdy ne opačně! Roztok rozlévejte pomalu podél hrany bazénu.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci.
Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech.
Chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě.
Způsobuje těžké poleptání.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Složení: kyselina sírová max. 21%, ES: 231-639-5
Standardní věty o nebezpečnosti H – věty, Pokyny pro bezpečné zacházení P - věty
Nebezpečí
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P358 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Nouzové telefonní číslo:
Toxikologické informační středisko
Tel.: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

Výrobce a distributor:
CHEM Application s.r.o.
Semtín č.p. 112
533 53 Pardubice-Semtín
Tel.: 466 822 695
Objem:
20 l
50 l
Záruční doba:
Expirační doba výrobku je uvedena na obalu, zboží je nutné spotřebovat do uvedeného data.

AQUA BLUE
pH MÍNUS TEKUTÝ
snižuje hodnotu pH v bazénové vodě z alkalické
na ideální hodnotu 7,0 - 7,4

