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Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
0801035

35 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

pH - Plus tekutý
Zvyšuje hodnotu pH v bazénové vodě z kyselé na ideální
hodnotu 7,0 - 7,4

pH – Plus tekutý
Zvyšuje hodnotu pH v bazénovej vode z kyslej na ideálnu hodnotu
7,0 – 7,4.

dávkujte pomocí dávko-vacího čerpadla přímo z tohoto balení
vysoce koncentrovaný a velmi vydatný
použitelný pro automatická regulační a dávkovací zařízení

Návod k použití:
Správná hodnota: 7,0 - 7,4. 
Přípravek dávkujeme pomocí dávkovacího čerpadla přímo z přepravního balení.
Dávkované množství řídí automatické regulační a dávkovací zařízení podle
skutečné hodnoty pH v bazénu.
Při manuálním dávkování vždy nejprve nalijte do vhodné nádoby vodu a pak
odměřené množství přípravku pH plus. Roztok rozlévejte pomalu podél stěny
bazénu. Dávkování závisí na tvrdosti vody - tvrdá voda vyžaduje více přípravku,
měkká voda méně. 100 ml přípravku zvýší hodnotu pH v 10 m³ vody cca o 0,2.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních
obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě.

-
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte
prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 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.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte
obsah/obal ...

dávkujte pomocou dávkovacieho zariadenia priamo z tohto
balenia
vysoko koncentrovaný a veľmi výdatný
použiteľný pre automatické regulačné a dávkovacie zariadenia

Návod na použitie:
Správna hodnota: 7,0 – 7,4.
Prípravok dávkujeme pomocou dávkovacieho čerpadla priamo z prepravného
balenia. Dávkované množstvo riadi automatické regulačné a dávkovacie zariadenie
podľa skutočnej hodnoty pH v bazéne.
Pri manuálnom dávkovaní vždy najprv nalejte do vhodnej nádoby vodu a potom
odmerané množstvo prípravku pH plus. Roztok rozlejte pomaly pozdĺž steny
bazénu. Dávkovanie závisí na tvrdosti vody – tvrdá voda vyžaduje viacej prípravku,
mäkká voda menej. 100 ml prípravku zvýši hodnotu pH v 10 m³ vody cca o 0,2.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!
Produkt uchovávajte mimo dosah detí, uchovávajte v uzavretých originálnych
obaloch, chráňte pred priamym slnečným žiarením pri skladovaní a preprave.

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 prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo
vlasmi): 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. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite
obsah/nádobu ...

CZ: Obsahuje: Hydroxid sodný, 5-50
%

SK: Obsahuje: hydroxid sodný 5-50 %

označení ES  215-185-5

označení index 011-002-00-6
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