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Általános termékleírás: 
 
A Clorosan egy professzionális felhasználásra készült aktív 

klór bázisú fertőtlenítő, fehérítő koncentrátum. 

Megnöveli a mosófürdők tisztító és fehérítő hatékonyságát, 

miközben alacsony hőfokon megvalósítja a fehér és színtartó 

textíliák fertőtlenítését is. 

 
 
 
Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:  
 
Kemotermodezinfekciós textil mosási eljárásban főmosási 
fázisban alkalmazandó. 
Adagolás: 3g/kg textília, 1:% flottaarány, 60°C hőmérsékletű 
mosólé, 15 perc főmosási idő mellett textilfertőtlenítő hatású.  
 
 
Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Ipari mosószer 

 Fehérít és 

fertőtlenít 
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Technikai adatok: 
Megjelenés: fehér por 
Szag:        jellegzetes klórra jellemző 
pH érték:       8,5-9,5 (10 g/l) 

 
Összetevők: 
Na-diklórizocianurát-dihidrát >30 % 
Nátrium-karbonát 10-<15 % 
Nátrium-szilikát <3 % 
 

Figyelmeztető mondatok: 
 H302 Lenyelve ártalmas. 
 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 H335 Légúti irritációt okozhat. 
 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 P261 Kerülje a por belélegzését. 
 P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. 
 P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
 P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és 

olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
 P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés 

vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az 
öblítés folytatása. 

 P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/. 
 P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 
 P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
 P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendeletnek megfelelően.  

 
Biocid hatóanyag tartalom: Biocid hatóanyag tartalom: Nátrium-diklórizocianurát 40g (EC:220-
767-7), 100g termékben. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
 
OTH engedélyszám:  JKF/10765-3/2015 
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