
Clovin Break
Professional
Lúgosságfokozó 

Általános termékleírás:

A Clovin Break folyékony mosókoncentrátum a mosófürdő 

lúgosságának  fokozásához. 

A Clovin folyékony mosórendszer része, hatékonyan  együttműködik

az egyéb Clovin termékekkel (pl. Clovin Plus, Clovin Pre, Septonit 

Forte, stb.)

Alkalmazás: 

Adagolás 2  - 12 g/kg száraz ruha, vízkeménységtől függően

(flotta arány:1:5)

Előnyei:

 Ipari mosószer

 Vér- és 

gyümölcsfoltokra

     hatékony



Clovin Break
Professional
Lúgosságfokozó 

 

Technikai adatok:
Megjelenés: színtelen folyadék
Szag: szagtalan
pH érték: 11,0-13,0 (10 g/l)
Olvadáspont/fagyáspont körülbelül 12 ° C
Relatív sűrűség: kb. 1,4 g/cm3 (20 ºC-nál)

Veszélyes összetevők:
nátrium-hidroxid >30%

Tárolás:
Száraz, hűvös helyen. Eredeti zárt csomagolásban 9 hónapig eltartható.

Figyelmezető mondatok:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P234    Az eredeti csomagolásban tartandó.
P260    A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P390     A  kiömlött  anyagot  fel  kell  itatni  a  körülvevő  anyagok  károsodásának  megelőzése
érdekében.
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.
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].
P304 + P340    BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett  személyt  friss  levegőre kell  vinni  és  olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P405    Elzárva tárolandó.
P406    Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

Eng.:  OKBI:  KBSZF-402-4/2012.
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