vhodný pre všetky typy bazénov
viskózny, vysoko účinný

Návod k použití: K čištění stěn bazénu je třeba lehce snížit hladinu vody. Přípravek
naneseme pomocí houby a necháme krátce působit. Následně vyčistíme vlhkou
houbou, pokud možno tak, aby prostředek nestékal do bazénové vody. Při silném
znečištění je třeba postup zopakovat.
Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi!

Návod na použitie: Na čistenie stien bazéna je potrebné ľahko znížiť hladinu vody.
Prípravok nanesieme pomocou huby a necháme krátko pôsobiť. Následne
vyčistíme vlhkou hubou, pokiaľ možno tak, aby prostriedok nestekal do bazénovej
vody. Pri silnom znečistení je potrebné postup zopakovať.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. R37 Dráždi dýchacie cesty. S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu
detí. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku
pomoc. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/ tvár. S45 V prípade nehody alebo
ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo
prípravku). S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
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Compactal Gel
odstraňuje nánosy vodního kamene a jiné znečištění na
stěnách bazénu včetně nežádoucí linky vznikající podél
vodní hladiny

Compactal Gel
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odstraňuje nánosy vodného kameňa a iné znečistenie na stenách
bazéna vrátane nežiaducej linky
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vhodný pro všechny typy bazénů
viskózní, vysoce účinný
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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: aniontové povrchově aktivní
látky < 5 %, neiontové povrchově aktivní
látky < 5 %, parfémy < 5 %, kyselina
chlorovodíková, < 20 %, Kyselina
fosforečná < 10 %

UN3264

Číslo výr.
1103101
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žíravý
Žieravý

