
Made in Europe

PŘÍPRAVEK PRO SNÍŽENÍ TVRDOSTI VODY
OPTIMALIZUJE PROSTŘEDÍ PRO UDRŽENÍ

KVALITNÍ A HYGIENICKY NEZÁVADNÉ VODY.
 PRŮZRAČNÁ VODA – POŽITEK Z KOUPÁNÍ

SK / BLOKÁTOR TVRDOSTI
Charakteristika: MASTERsil® Blokátor tvrdosti je tekutý prípravok na ošetrenie mineralizovanej (napr. 
studničnej) bazénovej vody. Prípravok zablokuje minerály spôsobujúce tvrdosť vody a prípadne aj rozpustené 
kovy spôsobujúce zákal (napr. železo, mangán) do stabilného pevne viazaného komplexu. Takto ošetrená 
voda nevytvára usadeniny ani zákal a tým sa prispieva k jej zdravotnej nezávadnosti. Návod na pou-
žitie: Prípravok dávkujte vždy po napustení v závislosti na tvrdosti napustenej vody takto: stredne tvrdá 
voda (7 – 14°N) – 30 ml/m3, tvrdá voda (14 – 21°N) – 60 ml/m3, velmi tvrdá voda (nad 21°N) – 90 ml/m3. 
Rovnaké dávkovanie uskutocnujte pri každom dopúštaní vody do bazéna. Odmerané množstvo prípravku 
vlejte do plastovej nádoby s vodou a následne vlejte rovnomerne do bazéna pri zapnutom filtracnom zaria-
dení. Nebezpečná látka: tetranátrium-etyléndiamíntetraacetát. Výstražné upozornenia: H315 
Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.   H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej ale-
bo opakovanej expozícii. Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte 
k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné okuliare. 
P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAH-
NUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P362+P364 Kontaminovaný odev 
vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch.  
Upozornenie: Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním 
s prípravkom. Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní 
v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. Dátum vý-
roby / expirácia: uvedené na obale výrobku. Schválenie/certifikácia: 
nie je nutné.

CZ / BLOKÁTOR TVRDOSTI
Charakteristika: MASTERsil® Blokátor tvrdosti je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované 
(např. studniční) bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály způsobující tvrdost vody a případně 
i rozpuštěné kovy způsobující zákal (např. železo, mangan) do stabilního pevně vázaného komplexu. 
Takto ošetřená voda nevytváří usazeniny ani zákal a tím se přispívá k její zdravotní nezávadnosti. 
Návod k použití: Přípravek dávkujte vždy po napuštění v závislosti na tvrdosti napuštěné vody 
takto: středně tvrdá voda (7 – 14°N) – 30 ml/m3, tvrdá voda (14 – 21°N) – 60 ml/m3, velmi tvrdá 
voda (nad 21°N) – 90 ml/m3. Stejné dávkování provádějte při každém dopouštění vody do bazénu. 
Odměřené množství přípravku vlijte do plastové nádoby s vodou a následně vlijte rovnoměrně do ba-
zénu při zapnutém filtračním zařízení.  Nebezpečná látka: ethylendiamintetraacetát tetrasodný. 
Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro 
bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: 
Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla-
chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před 
opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Upo-
zornění: 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 výroby/expirace: uvedeno na obalu výrobku. Schválení / certifikace: není nutné.

Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk 
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Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava 
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500  
e-mail: donauchem@donauchem.sk 
www.donauchem.sk
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