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ACTIVE CHLOR TABLET

ОПИСАНИЕ Миещ препарат във форма на таблетки с активен хлор за почистване на миещи се 
повърхности и третиране на вода за измиване на плодове и зеленчуци

ХАРАКТЕРИСТИКИ Почиства, ароматизира и премахва петната едновременно
Може да се използва за третиране на разтворите за миене на плодове и зеленчуци 
Практичен формат на таблетки, лесен за дозиране, за избягване на разхищения
Всяка таблетка освобождава 1500 ppm активен хлор в един литър вода

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Като препарат за миене на повърхности: Разреждайте препарата според 
препоръчителната дозировка и го нанасяйте с гъба, кърпа или моп, след което 
изплаквайте с обилно количество вода. ДОЗИРОВКА: 1 таблетки на 3 литра вода. 
Третиране на водния разтвор за миене на плодове и зеленчуци: Разреждайте 
препарата в препоръчаните съотношения, потапяйте плодовете и зеленчуците за 
2-3 минути в измиващия разтвор, след което изплаквайте с обилно количество вода. 
ДОЗИРОВКА: 1 таблеткa на 10 литра вода.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Бели таблетки
pH: 6,5 +/- 0,5

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

Не смесвайте с киселинни продукти! Не използвайте върху повърхности и материали, 
чувствителни на вода, основи и на хлор. При съмнения, преди употреба тествайте 
съвместимостта върху малко и небиещо на очи място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури и излагане на слънчева 
светлина. За повече информация относно използването и изхвърлянето направете 
справка в информационния лист за безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения. Съответства на изискванията на циркулярно писмо № 
5443 от 22.02.2020 на италианското Министерство на здравеопазването относно 
ограничаването на COVID-19

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 2122 EAN 8054633838006
Pcs x Box 12 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 12 Peso Kg 0,50 Oz. 17,64
Box x Pit 72
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