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Likvidácia: 
Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch. 
Pri vyprázdňovaní vyprázdňovaní plaveckých bazénov a nádrží, ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami 
BCG, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov.  
Neriedený produkt - zabráňte úniku veľkého množstva do kanalizácie alebo vodných tokov. Prípadne ho 
neutralizujte. 
Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch. 
 

Zloženie: 
Silikónová protipenová emulzia, farvivo, kremičitany alkalických kovov, upravené celulózové vlákna, 
prídavné látky chránené obchodným tajomstvom. 
 

Zmiešavací pomer:    
1 liter BCG 10 Pool na 1000 litrov vody.  
Pri väčšom poškodení by mal byť použitý vo vyššej koncentrácii.  
Nerozpúšťa sa inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný voči tlaku. 
 

Skladovateľnosť: 
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom! 
 

Balenie:    
5 l,   10 l 
 

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené. 


