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pH-

OPTIMALIZUJE PROSTŘEDÍ PRO UDRŽENÍ
KVALITNÍ A HYGIENICKY NEZÁVADNÉ VODY.

PRŮZRAČNÁ VODA - POŽITEK Z KOUPÁNÍ

Přípravek pro zvýšení kyselosti bazénové vody

SK / pH-
Charakteristika: MASTERsil® pH- je granulovaný prípravok pre zvyšovanie kyslosti 
(zníženie hodnoty pH) bazénovej vody. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH v rozme-
dzí 7,0–7,4. V tomto rozmedzí je zaistené optimálne pôsobenie ostatných prípravkov 
na ošetrovanie bazénovej vody a tým jej zdravotná nezávadnosť. Návod na použitie: 
MASTERsil® pH- zníži hodnotu pH o 0,1 pri dávke 8 g/m3 (cca 1 kopcovitá polievko-
vá lyžica na 1000 l vody). Dávkovanie sa robí tak, že vypočítané množstvo potrebné 
pre dosiahnutie hodnoty pH 7,2 sa rozpustí v plastovej nádobe s vodou a následne sa 
rovnomerne naleje do bazénu pri zapnutom filtračnom zariadení. Kontrolu hodnoty 
pH vykonávajte po dokonalom premiešaní. Nebezpečná látka: hydrogensíran sodný 
(Index: 016-046-00-X; CAS: 7681-38-1). Výstražné upozornenia: H318 Spôsobuje 
vážne poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu 
detí. P280 Noste ochranné rukavice. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXI-
KOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. P501 Zneškodnite obsah/
nádobu v súlade so zákonom o odpadoch.  Skladovanie: Skladujte 
na čistom, suchom, dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných 
obaloch. Uchovávajte v tesne uzatvorených obaloch. Doporučená 
teplota skladovania je od +10°C do +30°C. Upozornenie: Do-
dávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním 
s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri 
uchovávaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích 
podmienok. Dátum výroby/expirácie: uvedené na obale výrobku. 
Schválenie/certifikácia: nie je potrebná.

CZ / pH-
Charakteristika: MASTERsil® pH- je granulovaný přípravek pro zvyšování kyselosti 
(snížení hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 
7,0–7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošet-
ření bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost. Návod k použití: MASTERsil® 
pH- sníží hodnotu pH o 0,1 při dávce 8 g/m3 (cca 1 vrchovatá polévková lžíce na 1000 l 
vody). Dávkování se provádí tak, že vypočítané množství potřebné pro dosažení hod-
noty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a poté se rovnoměrně vlije do ba-
zénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém 
promíchání. Nebezpečná látka: hydrogensíran sodný (Index: 016-046-00-X; CAS: 
7681-38-1). Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození 
očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 
Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o od-
padech. Skladování: Skladujte na čistém, suchém,dobře větraném místě. Skladujte 
v původních obalech.Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Doporučená teplota 
skladování je od +10ºC do +30ºC. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené 
nesprávným nakládáním s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při 
uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. Datum vý-
roby/expirace: uvedeno na obalu výrobku. Schválení/certifikace: není nutná.
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