Felhasználási terület: Ezt a terméket kizárólag a megadott leírás alapján használja. pH- ( mínusz) a víz pH
értékének csökkentéséhre. A hatékony fürdővíz kezeléshez állítsa be a pH értéket 7,0-7,4 értékre.
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Felhasználási javaslat: A kívánt pH érték tartásához 7,0-7,4 ellenőrizze hetente 1-2 alkalommal víz pH értékét amennyiben szükséges korrigálja az értékeket. Amennyiben a pH érték 7,6 felett van adagoljon pH mínuszt a fürdővízbe
és legalább 7,2 értéket érjen el. Adagolás: 0,1 pH pont csökkentéshez 100gr pH mínuszt adagoljon 10m3 vízhez!
Kemény víz esetében gyakoribb adagolás szükséges.
Fontos tudnivalók: A pH mínusz granulátumot több részben adagolja a medencébe, ne a szűrőbe tegye, a pH érték
változását ellenőrizze víztesztelővel. Ne keverje össze más termékekkel, veszélyes gázok szabadulhatnak fel. Minden az adagoláshoz szükséges érték megközelítő jellegű, melyből adódóan semmilyen jogi felelősség nem hárítható
át.
Előírások megsemmisítéshez: Szermaradványt, csomagolást nem szabad a háztartási szemétbe/szemetes konténerbe tenni, hanem megsemmisítő helyen kell leadni. A tárolóedény polietilénből készült. Az edény ürítés és
tisztítás után szemetesbe helyezhető( helyi szabályozások betartásával), pl. az üres edényt a megfelelő
gyűjtőhelyen kell leadni.
Raktározási információk:Rézzel/ötvözetekkel és cinkkel nem tárolható, savakkal nem tárolható, száraz, hűvös jól
szellőző helyen tárolja,a tárolóedényt zárja le.
FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy
címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén:
Több percig tartó óvatos vízzel történő öblítés javasolt. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása javasolt, ha
könnyen megoldható, majd ismét öblítés. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
OTH engedély száma:
EWG-Jelölés CAS-Nr.:7681-38-1
Nátrium-hidrogén-szulfát 98%, (EINECS -Nr.
231-665-7)
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