CTX – 239 „FIX A LEAK“
NÁVOD NA POUŽITÍ
Chemikálie určená pro zamezení úniků vody z bazénů, vířivých bazénů, nádrží, potrubí
apod. Byla ověřena účinnost přípravku, ale nelze dát záruku výsledku jeho použití, neboť
závisí na charakteru praskliny a úniku vody. Přípravek byl výrobcem, firmou Marlig Industrie
Inc. , úspěšně odzkoušen v různých klimatických podmínkách.
VLASTNOSTI:
Složení:
Vzhled:
Barva:
Hustota (při 20°C):
pH (při 20°C):
specifická hmotnost:
relativní hustota:

Silikát sodný (SiO2 Na2O)
viskózní tekutina
bílá
1,393 – 1,396 g/cm3
11 – 11,5
3,22
41° baume / při 68° F

Bezpečnostní opatření:
NENÍ TOXICKÝ, NENÍ HOŘLAVÝ.
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném
zvláštních nebo nebezpečných odpadů.
Zodpovědnost za použití přípravku je na uživateli
1. CHARAKTERISTIKY







FIX A Leak je aplikovatelný na jakýkoli druh bazénů, vířivých bazénů, potrubí atd.
nezávisle na materiálu, který byl použit při výstavbě: beton, barva, skelné vlákno,
akrylát, fólie, atd.
je stejně dobře funkční u materiálů, ze kterých bylo vyrobeno potrubí (např. PVC,
ABS, Vulcathen, měď, ocel, atd.)
FIX A LEAK nepoškozuje vnitřky bazénů ani whirlpoolů
nepoškozuje filtrační systém, s kterým je v kontaktu
zamezuje korozi
neobsahuje kovy

2. DÁVKOVÁNÍ
Dávka: Přidat 1 – 2 litry FIX A LEAK na každých 100 m3 vody.
Nikdy nepřekročit dávku 4 litrů na každých 100 m3 vody v případě, že po dávkování FIX A
LEAK se bude používat bazén bez výměny vody. V případě, že bude použita větší
koncentrace chemikálie, doporučuje se výměna vody před použitím bazénu.
Toto dávkování je orientační a může být modifikováno dle situace a druhu úniku.
Efektivnost výrobku je závislá na rozsahu praskliny.
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3. ZPŮSOB POUŽITÍ




naplnit kompletně bazén či whilrpool vodou
označit hladinu vody v bazénu
u bazénu s pískovým nebo křemelinovým filtrem, přepnout ovládací ventil
filtračního systému do pozice „recirkulace“ (nesmí procházet filtrem)
U bazénů s jiným druhem filtru se doporučuje vyndat filtrační prvky nebo
provést by-pass filtru před použitím FIX A LEAK.









VŽDY protřepat láhev před použitím FIX A LEAK
Uvést do provozu filtrační systém a pomalu dávkovat doporučenou dávku FIX
A LEAK skimmery. V případě přelivového bazénu dávkovat přímo do bazénu
vedle recirkulační trysky, aby se přípravek rovnoměrně rozředil.
Otevřít zcela ventil sání dnovou výpustí a přivřít sání přelivem.
Udržovat filtrační systém v chodu – pozice recirkulace – do té doby, než se
prasklina/y zacelí a nepropouští vodu. Předpokládaná doba minimálně 24 – 48
hod.
Ověřit v průběhu 2 nebo 3 dnů, že se nesnižuje hladina vody v bazénu, čímž
se prověří zacelení prasklin.
Jakmile jsou praskliny odstraněny, přepněte ovládací ventil filtračního zařízení
do polohy „filtrace“.
Postup lze opakovat v případě, že se praskliny nepodařilo zcela odstranit.
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