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ACTIVE CHLOR

POPIS Nepenivý čistiaci prostriedok s aktívnym chlórom, určený na tvrdé plochy

CHARAKTERISTIKA Koncentrované zloženie, ktoré ľahko odstraňuje zvyšky nečistôt
Odstraňuje nepríjemné zápachy 
Čistí, zbavuje zápachu a odstraňuje škvrny v jedinom riešení
Nepenivé zloženie pre ľahké oplachovanie
Ideálny pre ručné umývanie mopom a handrou, na umývanie čističmi podláh, na umývanie 
hubicou alebo na umývanie systémami s obehom
Je ideálny pre použitie v priestoroch prístupných pre verejnosť ako sú nemocnice, školy, 
hotely, šatne, hygienické zariadenia a poľnohospodársko-potravinársky priemysel

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Rozrieďte prípravok vo vode podľa uvedených pokynov a naneste ho na plochy, určené na 
ošetrenie handrou, mopom alebo čističom podláh. Nevyžaduje oplachovanie. DÁVKOVANIE: 
20-40 ml/l (2-4 uzávery na každých 5 litrov vody), v závislosti na stupni znečistenia.

VLASTNOSTI Vzhľad: Slamová číra kvapalina
pH: 13,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,150 +/- 0,020
Obsah aktívneho chlóru: 3 %

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE Prípravok je vo fáze biocídnej registrácie. Test mikrobiologickej aktivity:   EN 1276 - 
„Baktericídna aktivita + kmeň Lysteria M.“, EN 1650 - „Fungicídna aktivita“,  EN 13697 
- „Baktericídna/fungicídna aktivita testu povrchu + kmeň Lysteria m. Salmonella t.“,  EN 
14349 - „Baktericídna aktivita vo veterinárnom prostredí - nepórovité povrchy“,  EN 14476 - 
„Virucidná aktivita so vzájomne pôsobiacimi látkami“, EN 14561 - „Baktericídna aktivita testu 
povrchu + kmeň Lysteria m. Salmonella t.“, EN 14562 - „Fungicídna aktivita testu povrchu + 
kmeň Lysteria m. Salmonella t.“, EN 14675 - „Virucídna aktivita vo veterinárnom prostredí“, 
EN 16437 - „Baktericídna aktivita vo veterinárnom prostredí na pórovitých povrchoch bez 
mechanického účinku“, EN 16438 - „Fungicídna aktivita vo veterinárnom prostredí na 
nepórovitých povrchoch bez mechanického účinku“, EN 16615 - „Baktericídna a levurocídna 
aktivita na nepórovitých povrchoch s mechanickým účinkom + kmeň Lysteria m. Salmonella 
t.“.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Nemiešajte s kyslými prípravkami! Nepoužívajte na povrchoch a materiáloch, citlivých na 
vode, na zásady a na chlór. V prípade pochybností pred použitím odskúšajte kompatibilitu na 
malej a málo viditeľnej ploche.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte pôsobeniu extrémnych teplôt a slnečnému žiareniu. Ohľadom 
podrobnejších informácií o použití a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Prípravok neobsahuje povrchovo aktívne látky. Je v zhode s obežníkom Ministerstva 
zdravotníctva Talianskej republiky č. 5443 z 22. 02. 2020 na potlačenie COVID-19

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný 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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