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OPTIMALIZUJE PROSTŘEDÍ PRO UDRŽENÍ 
KVALITNÍ A HYGIENICKY NEZÁVADNÉ VODY.

PRŮZRAČNÁ VODA - POŽITEK Z KOUPÁNÍ

Přípravek pro snížení
vysokého obsahu chloru v bazénové vodě

SK / Chlor Eliminátor
Charakteristika: MASTERsil® Chlor Eliminátor je sypký prípravok slúžiaci k neutra-
lizácii (zníženie) hodnoty chlóru pri jeho predávkovaní, alebo po šokové chlorácii ba-
zéna. Návod na použitie, dávkovanie: Optimálne hodnoty chlóru v bazénovej 
vode sú 0,3 - 0,6 mg/l, Ideálna hodnota pH 6,8 - 7,4. Pre zníženie obsahu chlóru o 
1,0 mg/l použite 20 g prípravku na 10m3 bazénovej vody. (100 g prípravku vo 100 m3 
vody = zníženie chlóru o 0,5 mg/l). Vďaka vysokej účinnosti dbajte presného výpoč-
tu a dávkovanie. Zodpovedajúce množstvo MASTERsil® Chlor Eliminátoru rozpustite 
vo vedre s vodou a vlejte rovnomerne po celej ploche do bazéna. Pri aplikácii a do 
úplného premiešania vody (podľa výkonu fi ltrácie, optimálne 4 - 8hod) nesmie byť 
bazén používaný. Skladovanie: skladujte v tesne uzavretých pôvodných obaloch na 
chladnom a suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5°C až +25°C; chráňte pred 
fyzikálnymi vplyvmi. Údaje pre dekontamináciu: V prípade rozsypania granulát 
pozametajte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej 
nádoby na odpad. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v 
pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum výroby/
expirácia/šarža: uvedené na obale výrobku. 
Obsahuje: Siričitan sodný, min 98% , CAS: 7757-83-7, ES: 231-821-4, biely až žlt-
kastý prášok/granule bez zápachu, pH: alkalické 9 - 10,0.

CZ / Chlor Eliminátor
Charakteristika: MASTERsil® Chlor Eliminátor je sypký přípravek sloužící k neutrali-
zaci (snížení) hodnoty obsahu chloru při jeho předávkování, nebo po šokové chloraci 
bazénu. Návod k použití, dávkování: Optimální hodnoty chloru v bazénové vodě 
jsou 0,3-0,6 mg/l , Ideální hodnota pH 6,8 - 7,4. Pro snížení obsahu chloru o 1,0 mg/l 
použijte 20 g přípravku na 10 m3 bazénové vody. (100g přípravku ve 100 m3 vody = 
snížení chloru o 0,5 mg/l). Díky vysoké účinnosti dbejte přesného výpočtu a dávková-
ní. Odpovídající množství MASTERsil® Chlor Eliminátoru rozpusťte v kbelíku s vodou 
a vlijte rovnoměrně po celé ploše do bazénu. Při aplikaci a do úplného promíchání 
vody (dle výkonu fi ltrace, optimálně 4 - 8 hod) nesmí být bazén používán. Sklado-
vání: skladujte v těsně uzavřených původních obalech na chladném a suchém, dobře 
větraném místě při teplotě +5°C až +25°C; chraňte před fyzikálními vlivy. Údaje 
pro dekontaminaci: V případě rozsypání granulát zameťte, zabraňte prašnosti, 
případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Záruční doba: 
24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skla-
dovacích podmínek. Datum výroby/expirace/šarže: uvedeno na obalu výrobku. 
Obsahuje: Siřičitan sodný, min 98% , CAS: 7757-83-7, ES: 231-821-4, bílý až na-
žloutlý prášek/granule bez zápachu, pH: alkalické 9 - 10,0.
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