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ACTIVE CHLOR TABLET

OPIS Čistilo v obliki tablet z aktivnim klorom za čiščenje pralnih površin ter obdelavo vode za 
pranje sadja in zelenjave

LASTNOSTI Hkrati čisti, odpravi vonjave in odstrani madeže
Uporabno za pripravo raztopin za pranje sadja in zelenjave 
Praktična oblika tablet za enostavno odmerjanje in izogibanje potrati
Vsaka tableta v enem litru sprosti 1500 ppm aktivnega klora

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Kot čistilo za površine: Izdelek razredčite v skladu s priporočenimi odmerki in ga nanesite z 
gobo, krpo ali mopom, nato izperite z obilno količino vode. ODMERJANJE: 1 tableti vsakih 
3 litrov. Priprava vodne raztopine za pranje sadja in zelenjave: Razredčite izdelek v skladu s 
priporočenimi odmerki, potopite sadje in zelenjavo v raztopino za pranje za 2–3 minute, nato 
temeljito izperite z vodo. ODMERJANJE: 1 tableta vsakih 10 litrov.

SPECIFIKACIJE Videz: Bele tablete
pH: 6,5 +/- 0,5

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ne mešajte s kislimi izdelki! Ne uporabljajte na površinah in materialih, ki so občutljivi na 
vodo, alkalije in klor. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost na majhnem 
skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam in sončni svetlobi. Dodatne podatke o 
uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami. V skladu z okrožnico 
italijanskega Ministrstva za zdravje št. 5443 z dne 22. 2. 2020 o omejevanju epidemije 
COVID-19

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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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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