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ACTIVE CHLOR TABLET

OPIS Tabletki myjące z aktywnym chlorem do mycia zmywalnych powierzchni oraz oczyszczania 
wody do mycia owoców i warzyw

WŁAŚCIWOŚCI Jednocześnie myje, nadaje zapach i odplamia
Mogą być stosowane do oczyszczania wody do mycia owoców i warzyw 
Praktyczny format tabletek ułatwia dozowanie i zapobiega marnowaniu produktu
Jedna tabletka uwalnia 1500 ppm aktywnego chloru w litrze wody

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Jako środek myjący do powierzchni: rozcieńczyć produkt zgodnie z zalecanym dozowaniem i 
nanieść go gąbką, ścierką lub mopem, a następnie spłukać dużą ilością wody. DOZOWANIE: 
1 tabletki na 3 litrów wody. Oczyszczanie wody do mycia owoców i warzyw: rozcieńczyć 
produkt zgodnie z zalecanym dozowaniem, zanurzyć w nim owoce i warzywa na 2–3 minuty, 
a następnie spłukać dużą ilością wody. DOZOWANIE: 1 tabletka na 10 litrów wody.

SPECYFIKACJE Wygląd: białe tabletki
pH: 6,5 +/- 0,5

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Nie mieszać z produktami kwasowymi! Nie stosować na powierzchniach i materiałach 
wrażliwych na wodę, zasady i chlor. W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie 
produktu w małym niewidocznym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur i nie wystawiać na działanie 
światła słonecznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania i 
unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami. Produkt 
zgodny z okólnikiem włoskiego Ministerstwa Zdrowia nr 5443 z dnia 22 lutego 2020 r. w 
sprawie ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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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