
 Decalcit Filter   
  Čistič filtrov 
 

Decalcit Filter jemne odstraňuje špinu a usadeniny vápnika vo filtri. Decalcit Filter neobsahuje 
kyselinu chlórnu. 

Použitie : Tento výrobok sa môže použiť len na účel uvedený v popise výrobku. 
Intenzívne čistenie filtra :  Raz alebo dva krát za rok vyliať 10%-ný roztok Decalcit Filter na filtračné 
lôžko, filter nechať odstavený celú noc, aby roztok mohol reagovať. Ďalší deň filter dokonale preprať. 
Ak treba, celý proces zopakovať. Venujte zvláštnu pozornosť materiálom, ktoré nie sú odolné voči 
kyselinám. 
Dôležité odporú čania :  Nie je vhodný pre materiály, ktoré nie sú odolné voči kyselinám (napr. hliník, 
dlaždice, ktoré nie sú odolné voči kyselinám), zvlášť pre neodolný smalt. 
Obsahuje  : amid kyseliny sírovej. 
 
        
    Bezpečnostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok : 
 
R 36/38    Dráždi oči a pokožku. 
S 1/2   Držať zatvorené a mimo dosahu detí. 
S 26   V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a  

vyhľadať lekára. 
S 28     Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody. 
S 37/39   Použiť vhodné rukavice a ochranu očí a tváre. 
 
Nemieša ť s inými chemikáliami. Nepreh ĺtať. 
 Xi - V koncentrovanej forme dráždivá látka ! 
 8 - Korozívna látka (rozožiera ).  
 

POZOR   ŽIERAVINA !  
 
 
 Opatrenia prvej pomoci  
 
Okamžite odstrániť zasiahnuté šatstvo. 
V prípade vdýchnutia okamžite presunúť postihnutého na čerstvý vzduch, zabezpečiť, aby sa nehýbal. V prípade 
pretrvávania  symptómov zabezpečiť lekárske ošetrenie. 
V prípade kontaktu s pokožkou okamžite dôkladne umyť pokožku dostatočným množstvom vody. 
Ak podráždenie pretrváva, poradiť sa s lekárom. 
V prípade kontaktu s očami dokonale vypláchnuť vodou. Zabezpečiť lekárske ošetrenie. 
V prípade požitia zabezpečiť lekársku starostlivosť. Pri prehltnutí napiť sa vody. 
Liečiť symptómy. 
 
 
 Informácie o skladovaní                                         Likvidácia obalov    
 
Ak sa požíva výrobok správne, nie sú potrebné                 Obaly sa môžu recyklovať. 
špeciálne opatrenia. 
Výrobok nie je horľavý. Žiadne zvláštne opatrenia. 
Skladovať len v pôvodných nádobách. 
Neskladovať spoločne s potravou pre zvieratá. 
Neskladovať spoločne s potravinami.  
Udržujte nádoby tesne uzavreté. Skladujte na 
suchom mieste. 
 

Výrobca:       Dovozca:  
Bayrol Chemische Fabrik GmbH   EKVIP s.r.o. 
Lochhamer strasse 29     Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47 
D-82152 Planegg, Nemecko    Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832 
 
Povolené Hlavným hygienikom SR pod č. 8727/98 - SOZO ÚPKM a 7164/98 - SOZO/ŠZÚ SR 


