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ACTIVE CHLOR TABLET

APRAŠYMAS Tablečių pavidalo valymo priemonė su aktyviuoju chloru, skirta paviršių valyti bei daržovėms 
ir vaisiams plauti

APIBŪDINIMAS Vienu metu plauna, valo dėmes ir kvėpina
Galima naudoti vandens, skirto daržovių ir vaisių plovimui, apdorojimui 
Tablečių formos palengvina dozavimą bei leidžia išvengti produkto netikslingo eikvojimo
Kiekviena tabletė „paleidžia“ į vandenį 1500 ppm aktyvaus chloro

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Kaip paviršių ploviklį: Ištirpinkite produktą pagal rekomenduojamas dozes ir, naudodami 
kempinę, šluostę ar grindų plovimo šluostą, paskirstykite ant paviršiaus, paskui gausiai 
nuskalaukite vandeniu. DOZAVIMAS: 1 tabletės kas 3 litrus vandens. Vandens tirpalo, 
skirto daržovėms ar vaisiams plauti, apdorojimo priemonė: Ištirpinkite produktą pagal 
rekomenduojamas dozes, 2–3 minutėms įmerkite vaisius, daržoves ir daržo gerybes į tirpalą, 
tada gausiai nuskalaukite vandeniu. DOZAVIMAS: 1 tabletė kas 10 litrų vandens.

YPATUMAI Išvaizda: Baltos tabletės
pH: 6,5 +/- 0,5

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PRODUKTO 
SUDERINAMUMAS

Nemaišykite su rūgštiniais produktais! Nenaudokite paviršiams, kurie jautrūs vandeniui, 
šarmams ir chlorui. Kilus abejonėms, prieš naudojimą, patikrinkite suderinamumą ant mažo ir 
nelabai pastebimo ploto.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikymo 
ribinėse temperatūrose ir tiesioginių saulės spindulių. Daugiau informacijos apie naudojimą ir 
atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus. 
Atitinka 2020-02-22 Sveikatos apsaugos ministerijos aplinkraštį Nr. 5443 dėl COVID-19

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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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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