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Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
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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

Compactal
Silně kyselý přípravek k důkladnému čištění stěn bazénu

Compactal
Silne kyslý prípravok na dôkladné čistenie stien bazéna

odstraňuje vodní kámen a jiné pevné usazeniny
odstraňuje řasy a zabarvení od rzi
nepoškozuje chorkaučukové barvy a nátěry z umělých
pryskyřic
Je velmi úsporný, ředitelný od 1:3 do 1:10

Návod k použití: 
Čištění se provádí při vypuštěném bazénu. Přípravek rozřeďte vodou podle druhu a síly
znečištění od 1:3 do 1:10, naneste na čištěnou plochu, překartáčujte a nechte působit 5-10
minut. Poté ještě jednou překartáčujte a důkladně opláchněte vodou. U míst s odolnější
nečistotou postup opakujte. Při údržbě větších ploch rozdělte čištění na více jednotlivých úseků.
Přípravek nenechte na čištěné ploše zaschnout! Ošetřované plochy je nutné důkladně
opláchnout, aby se přípravek nedostal při napouštění do bazénové vody. Materiály citlivé na
kyseliny, jako je mramor, smalt, chrom nebo ocel chraňte před posříkáním. Koncentrovaný
přípravek nesmí vniknout do kanalizace.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI
STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s
místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

odstraňuje vodný kameň a iné pevné usadeniny
odstraňuje riasy a zafarbenie od hrdze
nepoškodzuje chlórkaučukové farby a nátery z umelých živíc
je veľmi úsporný, riediteľný od 1:3 do 1:10

Návod na použitie:
Čistenie sa vykonáva pri vypustenom bazéne. Prípravok rozrieďte vodou podľa druhu a sily
znečistenia od 1:3 do 1:10, naneste na čistenú plochu, prekefujte a nechajte pôsobiť 5 – 10
minút. Potom ešte raz prekefujte a dôkladne opláchnite vodou. Pri miestach s odolnejšou
nečistotou postup opakujte. Pri údržbe väčších plôch rozdeľte čistenie na viac jednotlivých
úsekov. Prípravok nenechajte na čistenej ploche zaschnúť! Ošetrované plochy je nutné
dôkladne opláchnuť, aby sa prípravok nedostal pri napúšťaní do bazénovej vody. Materiály
citlivé na kyseliny, ako je mramor, smalt, chróm alebo oceľ, chráňte pred postriekaním.
Koncentrovaný prípravok nesmie vniknúť do kanalizácie.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

-
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie
dýchacích ciest. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu
výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. P280
Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S
POKOŽKOU (alebo vlas-mi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku
ihneď opláchnite vodou/sprchou. 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. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v
súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

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: aniontové povrchově aktivní látky
< 5 %, neiontové povrchově aktivní látky < 5 %,
parfémy < 5 %, kyselina chlorovodíková, < 20
%, Kyselina fosforečná < 10 %
SK: Obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky
< 5 %, neiónové povrchovo aktívne látky < 5 %,
parfumy < 5 %, Kyselina chlorovodíková < 20 %,
kyselina fosforečná < 10 %
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