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Obsah balení:

● MINI TABLETY 0,5 KG    ● SPA PH- 0,6 KG    ● TESTOVACÍ PÁSKY MARIMEX 4v1
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STARTOVACÍ SADA SPA CHLOR/ ŠTARTOVACIA SADA SPA CHLOR
Mini tablety 0,5 kg
Víceúčelový přípravek k dezinfekci a zabránění vzniku řas. Obsahuje kyselinu trichlorisokyanurovou (symklosen), indexové číslo: 613-031-00-5.
NEBEZPEČÍ. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může zesílit požár; oxidant. Zdraví 
škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 
Skladujte uzamčené.

Viacúčelový prípravok pre dezinfekciu a zabráneniu vzniku rias. Obsahuje kyselinu trichlórisokyanurovú (symklosen), indexové číslo: 613-031-00-5.
NEBEZPEČENSTVO. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Môže prispieť k rozvoju 
požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa 
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné 
rukavice/ochranné okuliare. Uchovávajte uzamknuté.

SPA pH- 0,6 kg
Přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Obsahuje hydrogensíran sodný, indexové číslo: 016-046-00-X.
NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

Prípravok na zníženie hodnoty pH bazénovej vody. Obsahuje hydrogensíran sodný, indexové číslo: 016-046-00-X.
NEBEZPEČENSTVO. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii si 
starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Testovací pásky Marimex 4v1
Pro měření hodnot: volný chlór, pH, Alkalita, Stabilizátor

Pre meranie hodnôt: vol´ný chlór, pH, Alkalita, stabilizátor

SPA set
Obsah balení: Mini Tablety 0,5kg, SPA pH- 0,6kg, Testovací pásky Marimex 4v1

Doba použitelnosti: Nejméně 18 měsíců od data uvedeného na obalu. Doba použiteľnosti: Najmenej 18 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.
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