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1.  Charakteristika 
MASTERsil ® pH plus je sypky připravek pro snižovani kyselosti (zvyšovani hodnoty 
pH) bazenove vody. Voda ke koupani ma mit hodnotu pH v rozmezi 6,8–7,4. V 
tomto rozmezi je zajištěno optimalni působeni ostatnich připravků pro ošetřeni 
bazenove vody a tim jeji zdravotni nezavadnost.  
 

Složeni:  
2.  Použití 
MASTERsilR pH+ zvyši hodnotu pH o 0,1 při davce 5 g / m3 (cca 1 polevkova 
lžice na 1000 l vody). Davkovani se provadi tak, že vypočitane množstvi potřebne 
pro dosaženi hodnoty pH 7,2 se rozpusti v plastove nadobě s vodou a pote se 
rovnoměrně vlije do bazenu při zapnutem fi ltračnim zařizeni. Kontrolu hodnoty pH 
provadějte po dokonalem promichani. 

 
3. Složení :   
Uhličitan sodny, min. 98 % (980 g / kg), označeni ES: 207-838-8 (EINECS) 
 

4.  Vzhled         bílý granulát   
 

 
5.  Balení    plastová dóza 0,8kg  
         

6.  Životnost a skladování 
24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných  
skladovacích podmínek. 
 

7.  Upozornění 
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo 
v bezpečnostním listu.  Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku.  
 
 
 

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou 
předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití 
dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným 
popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno 
s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinnen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo 
konzultovat s technickým oddělením.  


