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ACTIVE CHLOR

LEÍRÁS Nem habzó, aktív klórtartalmú, folyékony tisztítószer kemény felületekhez

JELLEMZŐK Koncentrált formula, könnyen eltávolítja a szennymaradványokat
Megszünteti a kellemetlen szagokat 
Tisztít, szagtalanít és folttalanít egyszerre
Nem habzó formula, könnyen öblíthető
Ideális akár a kézi, nyeles felmosóval és felmosóruhával, akár a takarítógéppel, 
szórópisztollyal vagy visszakeringtető rendszerrel végzett felmosáshoz
Ideális a közönség számára nyitott helyeken, mint pl. kórházak, iskolák, szállodák, öltözők, 
mosdóhelyiségek és az élelmiszeripari ágazatban

HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS Oldja fel a terméket vízben az utasítás szerint, oszlassa el a kezelendő felületen ruhával, 
nyeles felmosóval vagy takarítógéppel. Nem igényel öblítést. ADAGOLÁS: 20-40 ml/l (2-4 
kupak termék minden 5 literhez) a szennyezettség függvényében.

TULAJDONSÁGOK Megjelenés: Szalmasárga, átlátszó folyadék
pH: 13,5 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
Aktív klór tartalma: 3%

A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A termék biocidként való törzskönyvezése folyamatban van. Mikrobiológiai aktivitási 
vizsgálat:   EN1276 “baktericid hatás+ Lysteria M. törzs”, EN1650 “Fungicid hatás”, EN13697 
“Baktericid/fungicid hatás - felületi vizsgálat + Lysteria m. Salmonella t. törzs”, EN14349 
“Baktericid hatás az állatgyógyászat területén- nem porózus felületek”, EN14476 “Virucid 
hatás zavaró anyagokkal”, EN14561 “Baktericid hatás felületi vizsgálat + Lysteria m. 
Salmonella t. törzs”, EN14562 “Fungicid hatás felületi vizsgálat + Lysteria m. Salmonella t. 
törzs”, EN14675 “Virucid hatás az állatgyógyászat területén”, EN16437 “Baktericid hatás az 
állatgyógyászat területén porózus felületen, mechanikai hatás nélkül”, EN16438 “Fungicid 
hatás az állatgyógyászat területén nem porózus felületen, mechanikai hatás nélkül”, 
EN16615 “Baktericid és élesztőgomba-ellenes hatás nem porózus felületeken, mechanikus 
hatással, + Lysteria m. Salmonella t. törzs”.

A TERMÉK 
ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

Savas termékkel keverni nem szabad! Vízre, lúgokra és klórra érzékeny felületeken és 
anyagokon ne használja. Kétség esetén használat előtt végezzen próbát egy kevésbé 
látható, kis felületen.

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben 
kell tartani. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletetet és a napfényt. A felhasználásra és 
semlegesítésre vonatkozó bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatók.

TANÚSÍTÁSOK / 
MEGFELELŐSÉG

A termék felületaktív anyagot nem tartalmaz Megfelel az Egészségügyi Minisztérium 
2020.02.22-i, a COVID-19 megfékezéséről szóló 5443. sz. körlevelének

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.
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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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