MARIMEX

bazénová chemie

Přípravek pro snížení obsahu chloru v bazénové vodě
Vzhled a složení: Čirá, bezbarvá kapalina. Obsahuje thiosíran
sodný.
Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pro snížení volného chloru
o 0,5 mg/l se dávkuje 100–200 ml přípravku na 10 m3 vody.
Dávka se vlije přímo do skimmeru při současně běžící cirkulaci
vody. Po aplikaci přípravku se nedoporučuje koupání přibližně
2 hodiny.
Pokyny pro první pomoc: Ihned sundejte potřísněný oděv. Při
nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží:
Zasažené místo omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, a co nejdříve začněte vyplachovat
zasažené oko vodou. Při požití: Vyvolejte zvracení. Zajistěte co nejdříve
po požití výplach žaludku nebo dejte vypít velké množství tekutin.
Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech
v chladu a suchu při normální teplotě. Zabraňte styku s vzdušnou
vlhkostí a vodou.
Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným
použitím přípravku.
Doba použitelnosti: Nejméně 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Likvidace: Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou, výplach
použijte jako přípravek, čistý obal odložte na místo určené obcí
k ukládání odpadu.
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Datum výroby: Uveden na obalu.
Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Bazénová chémia – Dezinfekcia – Zníženie obsahu chlóru
Prípravok pre zníženie obsahu chlóru v bazénovej vode
Vzhľad a zloženie: Číra bezfarebná kvapalina. Obsahuje thiosíran
sodný.
Návod na použitie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu
pH na 6,8–7,2. Pre zníženie voľného chlóru o 0,5mg/l sa dávkuje
100–200 ml prípravku na 10m3 vody. Dávka sa vleje priamo do skimmeru pri súčasne bežiacej cirkulácii vody. Po aplikácii prípravku sa
neodporúča kúpanie približne 2 hodiny.
Pokyny pre prvú pomoc: Znečistený odev ihneď vyzlečte. Pri
inhalácii: Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri kontakte
s pokožkou: Zasiahnuté miesto umyte mydlom a veľkým množstvom
vody. Pri kontakte s očami: Vyberte kontaktné šošovky a čo najskôr
začnite vyplachovať zasiahnuté oko vodou. Pri požití: Vyvolajte zvracanie. Zaistite čo najskôr po požití výplach žalúdka alebo podajte vypiť
veľké množstvo tekutín.
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch
v chlade a v suchu pri normálnej teplote. Zabráňte styku so vzdušnou
vlhkosťou a vodou.
Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.
Doba použiteľnosti: Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby pri
dodržaní skladovacích podmienok.
Likvidácia: Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou, výplach použite
ako prípravok, čistý obal odložte na miesto určené obcou na odkladanie odpadu.
Dátum výroby: Uvedený na obale.
Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.
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