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ACTIVE CHLOR TABLET

DESCRIÇÃO Detergente cloro ativo em pastilhas, para limpeza de superfícies laváveis e tratamento da 
água de lavagem de fruta e verdura

CARACTERÍSTICAS Lava, desodoriza e tira nódoas numa única solução
Pode ser utilizado para tratar as soluções para lavagem de fruta e verdura 
Formato prático em pastilhas, é fácil de dosear e evita desperdícios
Cada pastilha liberta, em um litro, 1500 ppm de cloro ativo

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Como detergente de superfícies: Diluir o produto de acordo com as doses aconselhadas 
e aplicá-lo com uma esponja, um pano ou uma esfregona e enxaguar depois com água 
abundante. DOSAGEM: 1 pastilhas por cada 3 litros. Tratamento da solução aquosa 
para lavagem de fruta e verdura: Diluir o produto de acordo com as doses aconselhadas, 
mergulhar a fruta, a verdura e os legumes na solução de lavagem durante 2 - 3 minutos e 
enxaguar abundantemente com água. DOSAGEM: 1 pastilha por cada 10 litros.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Pastilhas brancas
pH: 6,5 +/- 0,5

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Não misturar com produtos ácidos! Não utilizar em superfícies e materiais sensíveis à água, 
aos álcalis e ao cloro. Em caso de dúvida, testar a compatibilidade numa área pequena e 
pouco visível, antes de usar.

PRECAUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO

O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das 
respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas e exposição à luz solar. Para 
mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES / 
CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos 
pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações. Conforme a circular n.º 5443 
de 22.02.2020 do Ministério da Saúde italiano para a contenção da COVID-19

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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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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