TECHNICAL DATA SHEET
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ACTIVE CHLOR
LEÍRÁS

Klórtartalmú zsírtalanító és szagtalanító tisztítószer kemény felületekhez

JELLEMZŐK

Tömör habot képez, amely a függőleges falakra is feltapad
Könnyen lemosható
Alaposan zsírtalanít, és a színes szennyeződésen is hatékony
Tisztít, szagtalanít és folttalanít egyszerre
Fugafehérítő hatású

HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS

Használatra kész termék. Vigye fel a terméket közvetlenül a tisztítandó felületre, hagyja
néhány percig hatni, majd tiszta, megnedvesített ruhával dörzsölje át. Bő vízzel alaposan
öblítse le.

TULAJDONSÁGOK

Megjelenés: Színtelen, Átlátszó folyadék
pH: 12,5 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,020 +/- 0,020
Aktív klór tartalma: 1,05%
A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.
A termék biocidként való törzskönyvezése folyamatban van. Mikrobiológiai aktivitási
vizsgálat: EN13697 “”Baktericid/fungicid hatás felületi vizsgálat + Lysteria m. Salmonella
t. törzs”, EN16615 “Baktericid és élesztőgomba-ellenes hatás nem porózus felületeken,
mechanikai hatással + Lysteria m. Salmonella t. törzs”, EN16437 “Baktericid hatás
állatgyógyászati körben, porózus felületeken, mechanikai hatás nélkül”.

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 termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek
későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók. Megfelel az /
olasz/ 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.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

CODE

1560-S

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,75

Fl. Oz.

25,36

Box x Layer

21

Peso Kg

Oz.

26,98

Box x Pit

105

8032680393167
0,765
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