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ACTIVE CHLOR

ОПИСАНИЕ Течен непенлив почистващ препарат с активен хлор за миене на твърди повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ Концентрираната формула отстранява лесно остатъчни замърсявания
Премахва неприятни миризми 
Почиства, ароматизира и премахва петната едновременно
Непенлива формула за лесно изплакване
Идеално както за ръчно миене с моп и парцал, така и за измиване с подопочистваща 
машина, със струйник или в системи с циркулация
Идеален за помещения с обществен достъп като болници, училища, хотели, 
съблекални, санитарни възли и в хранително-вкусовата промишленост

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Разредете продукта във вода съгласно указанията, разнесете го по повърхностите за 
третиране с кърпа, моп или подопочистваща машина. Не е необходимо изплакване. 
ДОЗИРОВКА: 20-40 мл/л (2-4 капачки на всеки 5 литра) в зависимост от степента на 
замърсеност.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Сламеножълта прозрачна течност
pH: 13,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,150 +/- 0,020
Съдържание на активен хлор: 3%

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

Продукт в процес на регистрация като биоцид. Тест за микробиологична активност:   
EN1276 “Бактерицидно действие + щам на Lysteria M.”, EN1650 “Фунгицидно действие”, 
EN13697 “Бактерицидно/фунгицидно действие Изпитване на повърхността + щам 
на Lysteria m. Salmonella t.”, EN14349 “Бактерицидно действие във ветеринарния 
сектор - непорьозни повърхности”, EN14476 “Вирусоцидно действие с интерфериращи 
вещества”, EN14561 “Бактерицидно действие Изпитване на повърхността + щам на 
Lysteria m. Salmonella t.”, EN14562 “Фунгицидно действие Изпитване на повърхността 
+ щам на Lysteria m. Salmonella t.”, EN14675 “Вирусоцидно действие във ветеринарния 
сектор”, EN16437 “Бактерицидно действие във ветеринарния сектор върху 
порьозни повърхности без механично действие”, EN16438 “Фунгицидно действие 
във ветеринарния сектор върху непорьозни повърхности без механично действие”, 
EN16615 “Бактерицидно и дрождецидно действие върху непорьозни повърхности с 
механично действие + щам на Lysteria m. Salmonella t.”.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

Не смесвайте с киселинни продукти! Не използвайте върху повърхности и материали, 
чувствителни на вода, основи и на хлор. При съмнения, преди употреба тествайте 
съвместимостта върху малко и небиещо на очи място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури и излагане на слънчева 
светлина. За повече информация относно използването и изхвърлянето направете 
справка в информационния лист за безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът не съдържа повърхностно активни вещества Съответства на изискванията 
на циркулярно писмо № 5443 от 22.02.2020 на Министерството на здравеопазването 
относно ограничаването на COVID-19

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1173 EAN 8054633831250
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,75 Oz. 202,83
Box x Pit 72
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