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ACTIVE CHLOR

KIRJELDUS Vedel aktiivklooripõhine mittevahutav pesuvahend kõvadele pindadele

OMADUSED Kontsentreeritud toode eemaldab mustusejäägid kergesti
Eemaldab ebameeldivad lõhnad 
Puhastab ning eemaldab lõhnad ja plekid
Mittevahutav toode hõlpsaks loputamiseks
Ideaalne nii käsitsi pesemiseks mopi ja kaltsuga kui ka pesemiseks põrandapesumasina, 
veejoa või ringluspesu süsteemidega
Ideaalne avalikes ruumides, nagu haiglates, koolides, hotellides, riietusruumides, tualettides 
ning põllumajandus- ja toiduainetööstuses

KASUTAMINE JA 
DOSEERIMINE

Lahjendage toode vees vastavalt juhistele, kandke see töödeldavatele pindadele lapi, mopi 
või põrandapesumasinaga. Ei vaja loputamist. KOGUS: 20–40 ml/l (2–4 korki iga 5 liitri 
kohta) sõltuvalt määrdumisastmest.

SPETSIFIKATSIOONID Välimus: Läbipaistev õlgkollane vedelik
pH: 13,5 +/- 0,5
Erikaal [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
Aktiivkloorisisaldus: 3%

Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.

LISAINFORMATSIOON Toode on biotsiidi registreerimise ootel. Mikrobioloogilise aktiivsuse test:   EN1276 
„Bakteritsiidne toime + Lysteria M. tüvi” EN1650 „Fungitsiidne toime”,  EN13697 
„Bakteritsiidse/fungitsiidse toime pindkatse + Lysteria m. Salmonella t.”,  EN14349 
„Bakteritsiidne toime veterinaaria valdkonnas - mittepoorsed pinnad”,  EN14476 „Virutsiidne 
toime häirivate ainetega”, EN14561 „Bakteritsiidse toime pindkatse + Lysteria m. Salmonella 
t.”, EN14562 „Fungitsiidse toime pindkatse + Lysteria m. Salmonella t.”,  EN14675 
„Virutsiidne toime veterinaaria valdkonnas”,  EN16437 „Bakteritsiidne toime veterinaaria 
valdkonnas poorsetel pindadel ilma mehaanilise toimeta”, EN16438 „Fungitsiidne toime 
veterinaaria valdkonnas mittepoorsetel pindadel ilma mehaanilise toimeta”, EN16615 
„Bakteritsiidne ja pärme hävitav toime poorsetel pindadel mehaanilise toimega + Lysteria m. 
Salmonella t.”.

TOOTE ÜHILDUVUS Mitte segada happeliste toodetega! Ärge kasutage vee, leelise ja kloori suhtes tundlikel 
pindadel ega materjalidel. Kui teil on kahtlusi, proovige enne kasutamist toote sobivust 
väikesel varjatud alal.

KASUTAMIS- JA 
SÄILITAMISREEGLID

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. 
Vältige äärmuslikke temperatuure ja päikesevalgust. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise 
kohta leiate ohutuskaardilt.

SERTIFIKAADID/VASTAVUS Toode ei sisalda pindaktiivseid aineid. Vastab Itaalia Tervishoiuministeeriumi ringkirjale nr 
5443 22.02.2020 COVID-19 tõkestamise kohta

KEEMILINE KOOSTIS Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.
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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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