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ACTIVE CHLOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υγρό μη αφρίζον καθαριστικό ενεργού χλωρίου για πλύσιμο σκληρών επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συμπυκνωμένη σύνθεση που αφαιρεί εύκολα τα υπολείμματα βρωμιάς
Αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές 
Καθαρίζει, αρωματίζει και αφαιρεί τους λεκέδες με ένα μόνο πέρασμα
Μη αφρίζουσα σύνθεση για εύκολο ξέβγαλμα
Ιδανικό τόσο για πλύσιμο στο χέρι με σφουγγαρίστρα και σφουγγαρόπανο, όσο και με 
ηλεκτρική σκούπα στερεών υγρών με στόμιο ατμού ή με συστήματα επανακυκλοφορίας
Ιδανικό για χώρους ανοικτούς στο κοινό, όπως νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, 
αποδυτήρια, τουαλέτες και για τη βιομηχανία τροφίμων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αραιώστε το προϊόν σε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες και απλώστε το στις επιφάνειες για 
καθαρισμό με σφουγγαρόπανο, σφουγγαρίστρα ή ηλεκτρική σκούπα στερεών/υγρών. Δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 20-40 ml/L (2-4 καπάκια ανά 5 λίτρα) ανάλογα με τον 
βαθμό της βρωμιάς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: Αχυροκίτρινο Διαφανές Υγρό
pH: 13,5 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο: 3%

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Προϊόν σε στάδιο ταξινόμησης για μικροβιοκτόνο δράση. Δοκιμές μικροβιολογικής δράσης:   
EN1276 «Βακτηριοκτόνος δράση + στέλεχος Lysteria M.», EN1650 «Μυκητοκτόνος 
δράση»,  EN13697 «Βακτηριοκτόνος/μυκητοκτόνος δράση δοκιμή επιφάνειας + στέλεχος 
Lysteria m. Salmonella t.»,  EN14349 «Βακτηριοκτόνος δράση στον κτηνιατρικό τομέα 
- μη πορώδεις επιφάνειες»,  EN14476 «Ιοκτόνος δράση με  παρεμποδίζουσες ουσίες»,  
EN14561 «Βακτηριοκτόνος δράση δοκιμή επιφάνειας + στέλεχος Lysteria m. Salmonella 
t.»,  EN14562 «Μυκητοκτόνος δράση δοκιμή επιφάνειας + στέλεχος Lysteria m. Salmonella 
t.»,  EN14675 «Ιοκτόνος δράση στον κτηνιατρικό τομέα»,  EN16437 «Βακτηριοκτόνος 
δράση στον κτηνιατρικό τομέα σε πορώδεις επιφάνειες χωρίς μηχανική δράση»,  EN16438 
«Μυκητοκτόνος δράση στην κτηνιατρικό τομέα σε μη πορώδεις επιφάνειες χωρίς μηχανική 
δράση»,  EN16615 «Βακτηριοκτόνος και μυκητοκτόνος δράση σε μη πορώδεις επιφάνειες με 
μηχανική δράση + στέλεχος Lysteria m. Salmonella t.».

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μην το αναμειγνύεται με όξινα προϊόντα! Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες και υλικά που 
είναι ευαίσθητα στο νερό, στα αλκάλια και στο χλώριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε 
την καταλληλότητα σε μικρή και κρυφή περιοχή πριν τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό 
του περιέκτη. Αποφεύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στο φως του ήλιου. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το προϊόν δεν περιέχει επιφανειοδραστικά. Συμμορφούται με την εγκύκλιο αριθ. 5443 της 
22.02.2020 του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό του COVID-19

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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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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