
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

LV

2122

ACTIVE CHLOR TABLET

APRAKSTS Mazgāšanas līdzeklis ar aktīvo hloru tabletēs mazgājamo virsmu tīrīšanai, kā arī augļu un 
dārzeņu mazgāšanai paredzētā ūdens apstrādei

RAKSTURLIELUMI Līdzeklis, kas vienlaikus tīra, novērš smakas un noņem traipus
Var izmantot augļu un dārzeņu mazgāšanas šķīdumu apstrādei 
Praktisks tablešu formāts, viegli dozējams un ļauj izvairīties no izšķērdēšanas
Katra tablete litrā atbrīvo 1500 ppm aktīvā hlora

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA Virsmu tīrīšana: Atšķaidiet produktu atbilstoši ieteicamajām devām un uzklājiet to ar sūkli, 
lupatu vai grīdas slotu, pēc tam noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. DOZĒŠANA: 1 
tabletes uz 3 litriem. Augļu un dārzeņu mazgāšanaai paredzētā ūdens šķīduma apstrāde: 
Atšķaidiet līdzekli atbilstoši ieteicamajām devām, augļus, zaļumus un dārzeņus iegremdējiet 
mazgāšanas šķīdumā uz 2–3 minūtēm, pēc tam noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. 
DOZĒŠANA: 1 tablete uz 10 litriem.

RAKSTURLIELUMI Izskats: Baltas tabletes
pH: 6,5 +/- 0,5

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

LĪDZEKĻA SADERĪBA Nemaisiet ar skābiem līdzekļiem! Nelietot uz virsmām un materiāliem, kas ir jutīgi pret ūdeni, 
sārmiem un hloru. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas izmēģiniet saderību uz maza apgabala 
neredzamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. 
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām un saules staru iedarbības. Plašāku informāciju 
par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas 
Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos. Atbilst Itālijas Veselības ministrijas 
22.02.2020. apkārtrakstam Nr. 5443 par COVID-19 ierobežošanu

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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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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