vďaka pevnému zloženiu má dlhodobú účinnosť
neobsahuje chloridy
rýchlo rozpustný

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chloru: 0,6 - 1,0.
100 g přípravku vystačí na zvýšení hodnoty pH 10 m³vody o cca 0,2. Tvrdá voda
vyžaduje větší dávku, měkčí voda menší. Přidávejte po dávkách přímo do vody a
nechte dobře rozptýlit. Poté zkontrolujte hodnotu pH. Neaplikujte v blízkosti
kovových dílů.

Návod na použitie:
Ideálna hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideálna hodnota chlóru 0,6 - 1,0.
100 g prípravku vystačí na zvýšenie hodnoty pH v 10m³ vody o cca 0,2. Tvrdá voda
vyžaduje väčšiu dávku, mäkšia voda menšiu. Pridávajte po dávkach priamo do
vody a nechajte dobre rozptýliť. Potom skontrolujte hodnotu pH. Neaplikujte v
bízkosti kovových dielov.

Způsobuje vážné podráždění 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. Po manipulaci
důkladně omyjte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie 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. P264 Po manipulácii starostlivo umyte. 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. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
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pH - plus granulát
Zvyšuje hodnotu pH v bazénové vodě z kyselé na ideální
hodnotu 7,0 - 7,4.

pH plus granulát
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Zvyšuje hodnotu pH z kyslej 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

Distrubutor/distribútor:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348
Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz,
info@chemoform.cz
IČ: 27118096

Obsahuje: Uhličitan sodný
označení ES 207-838-8
označení index 011-005-00-2

Číslo výr.
0802001
Varování
Pozor

1 kg

