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Általános termékleírás: 
 
A Septonit Forte fehér textíliák fehérítéséhez, valamint 

színes textíliák alacsony hőmérsékleten történő 

folteltávolításhoz ajánlott szer. 

A termék a Clovin folyékony mosórendszer része, 

hatékonyan együttműködik a Clovin által gyártott egyéb 

termékekkel (pl. Clovin Plus, Clovin Break, stb.) 

Ne használja finom szövetekhez, valamint gyapjúhoz! 

 
Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: 

 

A főmosási fázisban alkalmazható. 

Alkalmazási paraméterek: 1g/liter, 1:5 flotta arány, 60°C 

hőmérsékletű mosószert is tartalmazó mosóléhez adagolva. 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Ipari 

fertőtlenítőszer 

 Alacsony 

hőmérsékleten is 

hatékony 
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Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag:        erős, ecetsavra jellemző 
pH érték:       0,65 (töményen) 
 
Összetevők: 

Perecetsav, ecetsav, hidrogén peroxid  
 
Tárolás: 
Száraz, hűvös helyen. Eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható. 
 

Figyelmeztető mondat:  

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat: 

P210 Ruhától, éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. 
P260  A gőzök, permet belélegzése tilos. 
P280  Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 
P301 + P330 + P331    LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss 
levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni. 
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
 
Hatóanyag tartalom 100 g termékben: 
- perecetsav 2,1g (EC:201-186-8) 
- hidrogén-peroxid 35,5g (EC:231-765-0) 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
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