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Distrubutor/distribútor:
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

Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand 
of Chemoform AG

snižuje množsžtví vápníku a dalších minerálů
odstraňuje železo, měď, stříbro a ostatní kovy
rozpouští kovové i vápenaté usazeniny ze dna a stěn bazénu
bez nutnosti jeho vypouštění
provoz bazénu je možný i bezprostředně po použití přípravku

Návod k použití:
Před použitím upravte hodnotu pH vody v bazénu nad 7,5. Při běžící filtraci
dávkujte 0,3 - 0,6 l přípravku METAL MAGIC na 10 m3 vody přímo do bazénu.
Filtrační zařízení ponechte v chodu 48 hodin. Poté je nutné filtraci vyčistit zpětným
proplachem. Zkontrolujte a upravte pH na hodnotu 7,0 - 7,4. 
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi.

-
Způsobuje poleptání. 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.

znižuje množstvo vápnika a ďalších minerálov
odstraňuje železo, meď, striebro a ostatné kovy
rozpúšťa kovové aj vápenaté usadeniny z dna a stien bazéna
bez nutnosti jeho vypúšťania
prevádzka bazéna je možná aj bezprostredne po použití
prípravku

Návod na použitie:
Pred použitím upravte hodnotu pH vody v bazéne nad 7,5. Pri bežiacej filtrácii
dávkujte 0,3 – 0,6 l prípravku METAL MAGIC na 10 m3 vody priamo do bazéna.
Filtračné zariadenie ponechajte v chode 48 hodín. Potom je nutné filtráciu vyčistiť
spätným preplachom. Skontrolujte a upravte pH na hodnotu 7,0 – 7,4. 
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.

R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. 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: Etidronová kyselina < 50 % 

UN3265 žíravý
Žieravý

Číslo výr.
1091001

1 l

Metal Magic
Ke změkčení vody – odstraňuje vápenaté i kovové ionty z
bazénové vody

Metal Magic
Na zmäkčenie vody – odstraňuje vápenaté aj kovové ióny z
bazénovej vody
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