
Clovin Orange 
Zsíroldó hatékonyságot fokozó koncentrátum 
 

 
 
 

 
Általános termékleírás: 
 
A Clovin Orange egy folyékony koncentrátum, mely a 

mosófürdő zsíroldó hatékonyságát nagymértékben növeli, 

ezáltal hatékonyan távolítja el az erős zsíros, olajos 

szennyeződéseket. 

A Clovin folyékony mosórendszer része, mely kiválóan 

kombinálható az egyéb Clovin termékekkel (pl. Clovin Plus, 

Clovin Break, Septonit Forte, Envin Liquid, stb.). 

 

Alkalmazás: 
 

Mosási 
folyamat 

Adagolás 
(ml/kg) 

Hőmérséklet 
(°C) 

Előmosás 3-10 ml/kg 30-60 

Főmosás 5-10 ml/kg 60-80 

 

A tökéletes alkalmazás eléréséhez forduljon 

szaktanácsadóinkhoz a hatékony adagolás érdekében! 

 

 

Előnyei: 

 Ipari mosószer adalék 

 Kiváló zsír és egyéb 

szennyeződések 

eltávolító hatás 

 Nagy diszpergáló 

képesség 

 Kiválóan kombinálható 

fehérítő és 

enzimatikus szerekkel 

 fékezett habzás 

 Nem érzékeny a 

kemény vízre 

 Minden szövettípus 

tisztításához alkalmas 

 

 

  



Clovin Orange 
Zsíroldó hatékonyságot fokozó koncentrátum 
 

 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: átlátszó, színtelen folyadék 
Szag: gyenge, az összetevőkre jellemző 
Sűrűség: kb.0,99 g/cm3 (20 ºC-nál) 
pH érték: kb. 11 (töményen) 
 
Veszélyes összetevők: 
5-15 % Izotridekanol; >30 % Alkoholok C12-C14, etoxilát; 15-30 % 2-Butoxietanol; 
<2 % narancs terpén 
 
Figyelmeztető mondatok: 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
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. 
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P362 
+ 364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos rendeleteknek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
OKBI azonosító: B-18030231 
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