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Általános termékleírás: 
 
 
A Tlenol egy fehérítő és színélénkítő hatású peroxid alapú 

szer, mely bármely géptipushoz ajánlott  a fehérítési 

eljáráshoz, valamint foltkezeléshez. 

Minden mosási technológiában alkalmazható ipari, aktív 

oxigén bázisú fehérítő készítmény 

 

 
 
 
Alkalmazás:  
 
Adagolás fehérítéshez: 2-4 ml/kg textília   (foltta 1:5)  
 
Foltkezeléshez: közvetlenül az előnedvesített textíliára 
 

 

Előnyei: 

 

 Minden mosási 

technológiában 

alkalmazható 

 Gazdaságos 

adagolás 

 

 

 

 



Tlenol 
Professional 
Hidrogénperoxid tartalmú   
folyékony fehérítőszer 
 

  
Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag:        erős, hidrogénperoxidra jellemző 
Sűrűség:  kb. 1,2 g/cm3 (20 ºC-nál) 
pH-érték:      kb.1,0  (töményen) 
 
Összetevők:  hidrogén peroxid >30%, ecetsav <5% 
 
Figyelmeztető mondatok: 
H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. 
H302    Lenyelve ártalmas. 
H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H332    Belélegezve ártalmas. 

Kiegészítő információ: 
EUH071  Maró hatású a légutakra. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
P210  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. 
P220   Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó. 
P264   A használatot követően a(z) kezet alaposan meg kell mosni. 
P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P283 Tűzálló vagy lángkésleltető ruházat viselése kötelező. 
P260   A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
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 le kell 
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P306 + P360 HA RUHÁRA KERÜL: a ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel 
azonnal le kell öblíteni. 
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. 
P310    Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz. 
P321    Szakellátás (lásd a címkén). 
P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását 
robbanásveszély miatt távolból kell végezni. 
P405   Elzárva tárolandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint 
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
Eng.: OKBI:  B-19030352 
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