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Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
3301001

0,6 kg

Distrubutor/distribútor:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348
Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz,
info@chemoform.cz
IČ: 27118096

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

Čistič okrajů SUPER - sypký
Písek ke snadnému odstranění mastnot a jiného znečištění

Čistič okrajov SUPER - sypký
Piesok k ľahkému odstráneniu mastnoty a iného znečistenia

obzvláště vhodný pro fóliové a plastové bazény
využitelný i pro vysokotlaká zařízení

Návod k použití:
Čištění okrajů: Přípravek nasypte na vlhkou houbu dle potřeby a stírejte
znečištění, průběžně oplachujte v nádobě s vodou. Po čištění ji uložte suchou zpět
do dózy. Okolí bazénu: Pro okolí bazénu, sprchy, vany, WC používejte podle
stupně znečištění 10% roztok až neředěný přípravek. Zastřešení bazénu: Naneste
na houbu 10% roztok přípravku, nenechte zaschnout, následně důkladně
opláchněte. Vysokotlaké čištění: Používá se 10% roztok. Nenechte zaschnout,
důkladně opláchněte.
Teplá voda zesiluje účinky přípravku. 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový
štít. Nevdechujte prach. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 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.

obzvlášť vhodný pre fóliové a plastové bazény
využiteľný i pre vysokotlakové zariadenie

Návod na použitie:
Čistenie okrajov: Prípravok nasypte na vlhkú hubku podľa potreby a stierajte
znečistenie, priebežne oplachujte v nádobe s vodou. Po čistení uložte suchú späť
do dózy. Okolie bazénu: Pre okolie bazénu, sprchy, vane, WC používajte 10%
roztok až neriedený prípravok podľa stupňa znečistenia. Zastrešenie bazénu: Na
hubku naneste 10% roztok prípravku, nenechajte zaschnúť, potom dôkladne
opláchnite. Vysokotlakové čistenie: Používa sa 10% roztok. Nenechajte zaschnúť,
potom dôkladne opláchnite.
Teplá voda zosiluje účinky prípravku.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.

-
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. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný
odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P260 Nevdychujte prach. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S
POKOŽKOU (alebo vlas-mi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite
vodou/sprchou. P305+P351 P338 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: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky,
< 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5%
fosforečnany, < 5% fosfonáty
SK: Obsahuje: 5-15% neiónové povrchovo aktívne látky,
< 5% aniónové povrchovo aktívne látky, < 5% fosfáty, <
5% fosfonáty
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