
CTX-86   Jable ná v n  - osv žující aroma

8 420381 503266 OBSAH: 1 litr

Osv žující v n  do bazénové vody a whirlpool . CTX-86 je koncentrovaná v n  ur ená k parfémování vody v bazénech, 
ví ivých vanách, hydromasážních p istrojích apod. Dodává vod  p íjemné jable né aroma a podporuje tak zvýšení relaxa ních
ú ink  na  koupající se osoby. 
Popis a ú el použití: CTX-86 eliminuje nežádoucí pachy (chlor), aniž by ovliv oval funk nost chemikálií použitých k úprav  
vody. CTX-86 nemá žádný vliv na p íslušenství ani na materiály použité v okolí nebo uvnit  bazénu ( erpadla, fólie ap.) 
P ípravek nezanechává v bazénové vod  žádné zbytkové slou eniny a kompletn  se ve vod  rozpustí. Díky p íjemnému aroma 
zajistí dokonalou relaxaci v bazénu i whirlpoolu.

Návod na použití a dávkování: P ed upot ebením prot epat. Odpovídající množství p ípravku roz e te v plastové nádob  
s vodou a rovnom rn  rozlijte po hladin   bazénu, filtra ní za ízení m jte po ur itou dobu v chodu. 
Dávkování:      Bazény:  dle pot eby 1 litr   p ípravku do 25 m3 vody 
                     Ví ivé bazény: 40  ml  p ípravku na 1 m3 vody

Jable ná v n
osv žující aroma
CTX-86

Vypoušt ní vody ošet ené tímto p ípravkem musí  být v souladu s kanaliza ním ádem.

Likvidace obalu: po upot ebení veškerého obsahu obal d kladn  vypláchn te vodou a odevzdejte do 
t íd ného odpadu. Vyprázdn ný obal nepoužívejte k jiným ú el m.
ADR/RID: není nebezpe ný z hlediska p epravy

Složení: Složení: hydroxid sodný a sm s (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a  
2-methylisothiazol-3(2H)-on  .ES :215-185-5
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 3 roky Šarže p ípravku: viz nálepka na obalu

Distributor:
ASTRAL- bazénové p íslušenství, s.r.o.
Doubravice 86, 25170 DOB EJOVICE
(Praha-východ),  CZECH REPUBLIC
Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210
www.astralpool.cz   info@astralpool.cz

VAROVÁNÍ

IDENTIFIKACE RIZIK : Mùže vyvolat alergickou kožní reakci. POKYNY PRO BEZPE NÉ ZACHÁZENÍ: Je-li nutná  léka ská  pomoc,
m jte po ruce obal  nebo  štítek výrobku./-Uchovávejte mimo dosah d tí./ -P ed  použitím si p e t te údaje na štítku. / -
Používejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový štít./-P I STYKU S KÙŽÍ: Omyjte velkým množstvím 
vody a mýdla./-Odstra te obsah/obal v souladu s p edpisy.


