vysoko koncentrovaný a velmi výdatný
použitel´ný pre automatické regulačné a dávkovacie zariedenia
bezchlórový, nekorozívny

Návod k použití:
Správná hodnota: 7,0 - 7,4.
100 ml přípravku stačí na snížení hodnoty pH v 10 m³ vody přibližně o 0,2. Tvrdá
voda potřebuje vyšší dávkování, měkká voda nižší.
Při manuálním dávkování vždy nejprve nalijte do vhodné nádoby vodu a pak
odměřené množství přípravku pH mínus. Nikdy ne opačně!!! Roztok rozlévejte
pomalu podél hrany bazénu. Nerozlévejte v blízkosti kovových částí.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Návod na použitie:
Správna hodnota: 7,0 - 7,4.
100 ml prípravku stací na zníženie hodnoty pH v 10 m³ vody približne o 0,2. Tvrdá
voda potrebuje vyššie dávko vanie, mäkká vodanižšie. Pri manuálnom dávkovaní
vždy najprv nalejte do vhodnej nádoby vodu a potom odmerané množstvo
prípravku pH mínus.
Nikdy nie opacne!!! Roztok rozlievajte pomaly pozdlž hrany bazénu. Nerozlievajte v
blízkosti kovových castí.
Nikdy ne mieša jte s inými chemikáliami!

Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. 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. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaminovaný
oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
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pH - mínus tekutý
Snižuje hodnotu pH v bazénové vodě z alkalické na ideální
hodnotu 7,0 - 7,4

pH - mínus tekutý
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Znižuje hodnotu pH v bazénovej vode z alkalickej na ideálnu hodnotu
7,0 - 7,4
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vysoce koncentrovaný a velmi vydatný
použitelný pro automatická regulační a dávkovací zařízení
bezchlórový, nekorozivní
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H290 Môže byť korozívna pre kovy. H315 Dráždi kožu. 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. 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. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím
vyperte. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak
podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
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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: Kyselina sírová, 5 - <15
%

Číslo výr.
0810001

označení ES 231-639-5
označení index 016-020-00-8
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Varování
Pozor
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