MARIMEX

wellness & spa

Odpěňovač

Odpeňovač

Vzhled a složení: Bílá homogenní vodní emulze Polyorga
nosiloxanů.

Vzhľad a zloženie: Biela homogénna vodná emulzia Poly
organosiloxanov.

Působení: Určeno pro odstraňování a kontrolu pěnivosti vody
při vzniku pěny ve whirlpoolu, vířivé vaně či bazénu. Působí jak
preventivně proti vzniku pěnivosti, tak i pro okamžité odstraně
ní pěny vzniklé působením algicidních, čistících, biologických
a jiných příměsí.

Pôsobenie: Určené na odstraňovanie a kontrolu penivosti vody
pri vzniku peny vo whirlpoole, vírivej vani či bazéne. Pôsobí
preventívne proti vzniku penivosti, aj na okamžité odstránenie
peny vzniknutej pôsobením algicidných, čistiacich, biologických
a iných prímesí.

Návod k použití a dávkování: Aplikujte jednoduše postřikem
na povrch hladiny/pěny. Postup lze při dalším výskytu opako
vat. Dávkujte podle potřeby do dosažení účinku. V případě starší
vody s vysokou pěnivostí doporučujeme její obměnu.

Návod na použitie a dávkovanie: Aplikujte jednoducho
postrekom na povrch hladiny/peny. Postup môžete pri ďalšom
výskyte opakovať. Dávkujte podľa potreby pre dosiahnutie účin
ku. V prípade staršej vody s vysokou penivosťou odporúčame
jej výmenu.

Klasifikace látky: Produkt není klasifikován jako nebezpečný
podle platných právních předpisů.
Zdravotní rizika: Nejsou známy.
Skladování: Skladujte při teplotě +5 °C až +30 °C. Nesmí
zmrznout.
Doba použitelnosti: V původních obalech nejméně 18 měsíců
od data výroby.
Datum výroby: Uveden na obale.
Informace o chemii pro vířivé vany najdete na www.marimex.cz.

Klasifikácia látky: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpeč
ný podľa platných právnych predpisov.
Zdravotné riziká: Nie sú známe.
Skladovanie: Skladujte pri teplote +5 °C až +30 °C. Nesmie
zmrznúť.
Doba použiteľnosti: V pôvodných obaloch najmenej 18 mesia
cov od dátumu výroby.
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Informácie o chémii pre vírivé vane nájdete na
www.marimex.sk.
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