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ACTIVE CHLOR TABLET

DESCRIERE Detergent pastile cu clor activ pentru curăţarea suprafeţelor lavabile şi tratarea apei de 
spălare a fructelor şi legumelor

CARACTERISTICI Curăță, dezodorizează și îndepărtează petele
Se foloseşte pentru tratarea soluţiilor de spălare a fructelor şi legumelor 
Format practic în pastile, uşor de dozat, evită risipa
Fiecare pastilă eliberează într-un litru 1500 ppm de clor activ

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Ca detergent pentru suprafeţe: Diluaţi produsul conform dozelor recomandate, aplicaţi cu 
un burete, o lavetă sau un mop şi clătiţi cu multă apă. DOZARE: 1 pastile la 3 litri. Tratarea 
apei pentru spălarea fructelor şi legumelor: Diluaţi produsul conform dozelor recomandate, 
scufundaţi fructele şi legumele în soluţia de spălat pentru 2-3 minute, apoi clătiţi cu multă 
apă. DOZARE: 1 pastilă la 10 litri.

SPECIFICAŢII Aspect: Pastile albe
pH: 6,5 +/- 0,5

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Nu amestecaţi cu produse acide! Nu folosiţi pe suprafeţe şi materiale sensibile la apă, alcalii 
şi clor. Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune 
ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme şi expunerea la soare. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi 
eliminarea, consultaţi fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare. Conform cu circulara nr. 5443 din 
22.02.2020 a Ministerului Sănătăţii italian privind combaterea răspândirii COVID-19.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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