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ACTIVE CHLOR

POPIS Nepěnivý čisticí prostředek s aktivním chlorem, určený pro tvrdé plochy

CHARAKTERISTIKA Koncentrované složení, které snadno odstraňuje zbytky nečistot
Odstraňuje nepříjemné zápachy 
Čistí, zbavuje zápachu a odstraňuje skvrny v jediném řešení
Nepěnivé složení pro snadné oplachování
Ideální pro ruční mytí mopem a hadrem, pro mytí čističi podlah, pro mytí hubicí nebo pro mytí 
systémy s oběhem
Je ideální do prostor přístupných pro veřejnost, jako jsou nemocnice, školy, hotely, šatny, 
hygienická zařízení a zemědělsko-potravinářské odvětví

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Rozřeďte přípravek ve vodě podle uvedených pokynů a naneste jej na plochy určené k 
ošetření hadrem, mopem nebo čističem podlah. Nevyžaduje oplachování. DÁVKOVÁNÍ: 20-
40 ml/l (2-4 uzávěry na každých 5 litrů vody), v závislosti na stupni znečištění.

VLASTNOSTI Vzhled: Slámová čirá kapalina
pH: 13,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
Obsah aktivního chloru: 3 %

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

PŘÍDAVNÉ INFORMACE Přípravek je ve fázi biocidní registrace. Test mikrobiologické aktivity:   EN 1276 - „Baktericidní 
aktivita + kmen Lysteria M.“, EN 1650 - „Fungicidní aktivita“,  EN 13697 - „Baktericidní/
fungicidní aktivita testu povrchu + kmen Lysteria m. Salmonella t.“,  EN 14349 - „Baktericidní 
aktivita ve veterinárním prostředí - nepórovité povrchy“,  EN 14476 - „Virucidní aktivita 
se vzájemně působícími látkami“, EN 14561 - „Baktericidní aktivita testu povrchu + kmen 
Lysteria m. Salmonella t.“, EN 14562 - „Fungicidní aktivita testu povrchu + kmen Lysteria 
m. Salmonella t.“, EN 14675 - „Virucidní aktivita ve veterinárním prostředí“, EN 16437 - 
„Baktericidní aktivita ve veterinárním prostředí na pórovitých površích bez mechanického 
účinku“, EN 16438 - „Fungicidní aktivita ve veterinárním prostředí na nepórovitých površích 
bez mechanického účinku“, EN 16615 - „Baktericidní a levurocidní aktivita na nepórovitých 
površích s mechanickým účinkem + kmen Lysteria m. Salmonella t.“.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Nemíchejte s kyselými přípravky! Nepoužívejte na površích a materiálech, citlivých na vodu, 
na zásady a na chlór. V případě pochybností před použitím odzkoušejte kompatibilitu na 
malé a málo viditelné ploše.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte působení extrémních teplot a slunečnímu záření. Ohledně podrobnějších 
informací o použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky. Je ve shodě s oběžníkem Ministerstva 
zdravotnictví Italské republiky č. 5443 z 22. 02. 2020 pro potlačení COVID-19

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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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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