
MR-501/96P (1l)

Kapalina o vyváženém účinku pro podlahové topení, solární panely a plastové rozvody. Vytváří ochranný 
film a působí tak preventivně proti tvorbě řas v přístrojích a vývoji plynů. Brání tvorbě vápenatých usazenin.
Díky tomu, že představuje vyváženou směs inhibitorů koroze s produkty, které tvoří ochranný film, zajišťuje
maximální ochranu okruhu podlahového topení a solárních panelů.
Na každých 100 l vody v okruhu přidejte 1 litr MR 501/96 P. Doporučuje se opakovat tuto operaci každý rok.

Bezpečnostní list najdete na www.regulus.cz.

Obsahuje:
(C12-C18) Alkyldimethylbenzyl amonium chlorid - CAS
68391-01-5 (1-3%), Organické komplexotvorné látky (1-3%)

R věty:
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S 24. Zamezte styku s kůží, S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a 
ochranné rukavice, S 46. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dovozce:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575, 
Klinika nemocí z povolání, 
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

HDPE

2

Xi - dráždivý
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