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ACTIVE CHLOR

DESCRIERE Detergent lichid nespumant cu clor activ pentru spălarea suprafeţelor dure

CARACTERISTICI Formula concentrată îndepărtează uşor murdăria
Elimină mirosurile neplăcute 
Curăță, dezodorizează și îndepărtează petele
Formulă nespumantă pentru o clătire uşoară
Ideal atât pentru spălarea manuală cu un mop sau o cârpă, cât şi pentru spălarea cu 
maşina de spălat pardoseli, cu aparatele de spălat cu presiune sau cu ajutorul sistemelor de 
circulaţie
Ideal pentru spaţii publice precum spitale, şcoli, hoteluri, vestiare, toalete şi pentru sectorul 
agroalimentar

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Diluaţi produsul în apă conform dozelor recomandate şi aplicaţi soluţia pe suprafeţele 
de curăţat cu o cârpă, cu mopul sau cu maşina de spălat pardoseli. Nu necesită clătire. 
DOZARE: 20-40 ml/L (2-4 capace la 5 litri), în funcţie de gradul de murdărie.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Galben-Pai
pH: 13,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
Conţinut de clor activ: 3%

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Produs biocid, în curs de înregistrare. Test de activitate microbiologică:   EN1276 “Activitate 
bactericidă + tulpină de Listeria m.”, EN1650 “Activitate fungicidă”, EN13697 “Activitate 
bactericidă/fungicidă. Încercare cantitativă a suprafeței + tulpini de Listeria m. şi Salmonella 
t.”, EN14349 “Activitate bactericidă în domeniul veterinar, pe suprafeţe neporoase”, EN14476 
“Activitate virucidă cu substanţe interferente”, EN14561 “Activitate bactericidă. Încercare 
cantitativă a suprafeței + tulpini de Listeria m. şi Salmonella t.”, EN14562 “Activitate 
fungicidă. Încercarea cantitativă a suprafeței + tulpini de Listeria m. şi Salmonella t.”, 
EN14675 “Activitate virucidă în domeniul veterinar”, EN16437 “Activitate bactericidă în 
domeniul veterinar, pe suprafeţe poroase, fără acţiune mecanică”, EN16438 “Activitate 
fungicidă în domeniul veterinar, pe suprafeţe neporoase, fără acţiune mecanică”, EN16615 
“Activitate bactericidă şi levuricidă pe suprafeţe neporoase, cu acţiune mecanică + tulpini de 
Listeria m. şi Salmonella t.”.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Nu amestecaţi cu produse acide! Nu folosiţi pe suprafeţe şi materiale sensibile la apă, alcalii 
şi clor. Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune 
ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme şi expunerea la soare. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi 
eliminarea, consultaţi fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Produsul nu conţine surfactanţi. Conform cu circulara nr. 5443 din 22.02.2020 a Ministerului 
Sănătăţii italian privind combaterea răspândirii COVID-19.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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