snižuje množsžtví vápníku a dalších minerálů
odstraňuje železo, měď, stříbro a ostatní kovy
rozpouští kovové i vápenaté usazeniny ze dna a stěn bazénu
bez nutnosti jeho vypouštění
provoz bazénu je možný i bezprostředně po použití přípravku
Návod k použití:
Před použitím upravte hodnotu pH vody v bazénu nad 7,5. Při běžící filtraci dávkujte 0,3 - 0,6 l
přípravku METAL MAGIC na 10 m3 vody přímo do bazénu. Filtrační zařízení ponechte v chodu
48 hodin. Poté je nutné filtraci vyčistit zpětným proplachem. Zkontrolujte a upravte pH na
hodnotu 7,0 - 7,4.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi.
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 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.

Metal Magic
Ke změkčení vody – odstraňuje vápenaté i kovové ionty z
bazénové vody

Metal Magic
Na zmäkčenie vody – odstraňuje vápenaté aj kovové ióny z
bazénovej vody

A

znižuje množstvo vápnika a ďalších minerálov
odstraňuje železo, meď, striebro a ostatné kovy
rozpúšťa kovové aj vápenaté usadeniny z dna a stien bazéna
bez nutnosti jeho vypúšťania
prevádzka bazéna je možná aj bezprostredne po použití
prípravku
Návod na použitie:
Pred použitím upravte hodnotu pH vody v bazéne nad 7,5. Pri bežiacej filtrácii dávkujte 0,3 –
0,6 l prípravku METAL MAGIC na 10 m3 vody priamo do bazéna. Filtračné zariadenie
ponechajte v chode 48 hodín. Potom je nutné filtráciu vyčistiť spätným preplachom. Skontrolujte
a upravte pH na hodnotu 7,0 – 7,4.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.
H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
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.

CZ: Obsahuje: Etidronová kyselina < 50 %
SK: Obsahuje: 1-hydroxyethyliden-1,1
difosfónová kyselina < 50 %
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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

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
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