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SK / ČiStiČ na Steny bazénov „a“
Charakteristika: Prípravok MASTERsil® Čistič na steny bazénov „A“ je kvapalina 
kyslého charakteru, napomáha odstránit vápenaté usadeniny, mastnotu, hrdzavé škvrny 
na stenách a okrajoch bazénu.  Návod na použitie: neriedený prípravok sa nanesie 
handrou alebo hubou na znečistené miesta a nechá sa chvíľu pôsobit, potom sa necistoty 
odstránia mechanicky handrou alebo kefou a miesto sa dôkladne opláchne vodou. V prípa-
de silného znečistenia sa postup opakuje. Ak stečie prípravok do bazénovej vody, zvýši sa 
jej kyslosť o nemerateľné hodnoty. Výstražné upozornenie: H314 Spôsobuje vážne 
poleptanie kože a poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účin-
kami. Bezpečnostné upozornenie: P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruce. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice, ochran-
ný odev, ochranné okuliare. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte 
zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontami-
nované časti odevu vyzlečte. Opláchnite kožu vodou / sprchou. P305+P351+P338 PO ZA-
SIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šo-
šovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.   P310 Okamžite volajte 
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Obsahuje: kyselina 
orthofosforečná, diethanolamid kokosového tuku, laurylethersulfát. 
Skladovanie: skladujte v tesne uzatvorených obaloch, nevhodné 
obaly sú kovové. Optimálna teplota je +5 až +25°C. Upozorne-
nie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním 
s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby 
pri uchovaní v pôvodnom obale. Dátum výroby / expirácie / 
šarže: uvedený na obale výrobku.

Cz / ČiStiČ na Stěny bazénů „a“
Charakteristika: Přípravek MASTERsil® Čistič na stěny bazénů „A“ je kapalina 
kyselého charakteru, napomáhá odstranit vápenaté usazeniny, mastnotu, rezavé skvr-
ny na stěnách a okrajích bazénu. Návod k použití: neředěný přípravek se nanese 
hadrem nebo houbou na znečištěná místa a nechá se chvíli působit, poté se nečistoty 
odstraní mechanicky hadrem nebo kartáčem a místo se důkladně opláchne vodou. V pří-
padě silného znečištění se postup opakuje. Pokud steče přípravek do bazénové vody, zvýší 
se její kyselost o neměřitelné hodnoty. Standardní věty o bezpečnosti: H314 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci 
důkladně omyjte ruce. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte 
ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vy-
pláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P338 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo 
s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/
osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Po-
kračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘE-
DISKO. Obsahuje: kyselina orthofosforečná, diethanolamid kokosového tuku, laury-
lethersulfát. Skladování: skladujte v těsně uzavřených obalech, nevhodné obaly jsou 
kovové. Optimální teplota je +5 až +25°C. Upozornění: dodavatel neručí za škody 
způsobené nesprávným skladováním a nakládáním s přípravkem. Záruční lhůta: 24 
měsíců od data výroby při uchování v původním obalu. Datum výroby/expirace: 
je uvedeno na obalu výrobku.
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Zvýraznění
Z čeho jste čerpali? V BL z 02/2015 jsou jiné údaje. MK




