
Blue-Star Tabs
200 g kombinované tablety - dezinfekce a algicid pro bezchlorovou
úpravu vody.

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4

První dávkování: do každých 30 m³ vody vložíme 2 tablety. 
Následné dávkování: Týdně 1 tabletu na 30 m³. Při silném zatížení dávkování přiměřeně zvýšíme. Obsah kyslíku by měl být
5-8 mg/l.
Tablety vkládejte do plovákového dávkovače nebo do skimmeru.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví pro práci. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, v uzavřených
originálních obalech. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Charakter přípravku: Pevná látka, tablety, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc v případě nehody: Produktem potřísněné oděvy
neodkladně sejměte. Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Po požití: Vypijte velké množství
vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Vliv na životní prostředí: Nevylévat neředěný přípravek ve větším množství do
odpadu, povrchových vod nebo kanalizace. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace.
Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a
přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci.
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 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. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s
místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
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Nebezpečí

Číslo výr.
0598001

1 kg

Distributor:
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

Výrobca: 
Chemoform AG

Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoformgroup

Doba použitelnosti do: 10.2016
Obsahuje: bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný, 600
mg/g;
poly[(chlormethyl)oxiran-co-dimethylamin]/poly(epichlorhy
drin-co-dimethylamin), 4 mg/g 
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