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CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348
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Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
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Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

extra silný kyselý přípravek
odstraňuje vodní kámen a jiné vápenaté usazeniny
nepoškozuje plasty

Návod k použití: 
Základní čistič naneste přímo nebo ředěný až do poměru 1:10 na předem
navlhčené plochy. Houbičkou nebo jemným kartáčem plochu vyčistěte a nechte
přípravek ještě krátce působit. Poté plochu důkladně opláchněte prudkým proudem
vody, aby zbytky přípravku nezůstaly v bazénu. 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

extra silný kyslý prípravok
odstraňuje vodný kameň a iné  vápenaté usadeniny
nepoškodzuje plasty

Návod na použitie: 
Základné čistenie: naneste priamo alebo riedený až do pomeru 1:10 na dopredu
navlhčené plochy. Hubkou alebo jemnou kefou plochu vyčistite a nechajte
prípravok ešte krátko pôsobiť. Potom plochu dôkladne opláchnite prudkým prúdom
vody, aby zvyšky prípravku nezostali v bazéne.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. R37 Dráždi dýchacie cesty. S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu
detí. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku
pomoc. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/ tvár. S45 V prípade nehody alebo
ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo
prípravku). S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Obsahuje: aniontové povrchově aktivní
látky < 5 %, neiontové povrchově aktivní
látky < 5 %, parfémy < 5 %, kyselina
fosforečná < 15 %
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Základní čistič
Přípravek k čištění stěn bazénu

Základný čistič
Prípravok na cistenie stien bazénu
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