díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost
neobsahuje chlorid
rychle rozpustný

vďaka pevnému zloženiu má dlhodobú účinnosť
neobsahuje chlorid
rýchle rozpustný

Návod k použití:
Správná hodnota: 7,0 - 7,4.
Měří se testovacími přístroji z našeho programu. Pro pokles hodnoty pH o 0,1 je
nutné dodat cca 100 g na 10 m³ vody. Granulát nejprve rozpustíme ve vhodné
nádobě s vodou a rovnoměrně jej rozléváme podél stěn bazénu. Za několik hodin
zkontrolujeme hodnotu pH.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Návod k použití:
Správna hodnota: 7,0 - 7,4.
Meria sa testovacími prístrojmi z nášho programu. Pre pokles hodnoty pH o 0,1 je
nutné dávať cca 100 g na 10 m³ vody. Granulát najprv rozpustíme vo vhodnej
nádobe s vodou a rovnomerne ju rozlievame pozdĺž stien bazénu. Za niekoľko
hodín skontrolujeme hodnotu pH.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitěvolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu
výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné
okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite
volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

pH - Mínus granulát
Snižuje hodnotu pH v bazénové vodě z alkalické na ideální
hodnotu 7,0 - 7,4.

pH - Mínus granulát
Znižuje hodnotu pH v bazénové vode z alkalickej na ideálnu hodnotu
7,0 - 7,4
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Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand
of Chemoform AG

Distributor:
VÁGNER POOL, s.r.o.
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC
tel: +420 244 913 177
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062

CZ: Obsahuje: Hydrogen síran sodný
SK: Obsahuje: Hydrogensíran sodný
označení ES 231-665-7
označení index 016-046-00-X

Číslo výr.
0811001
Nebezpečí
Nebezpečenstvo

1,5 kg

