
Clovisil
Professional
Mosóoldat alkalitását fokozó por

Általános termékleírás:

A  Clovisil  professzionális  adalék,  mely  megnöveli  a

mosófürdő lúgosságát, elősegítve a makacs szennyeződések

eltávolítását  és  az  elsárgult  textíliák  újrafehérítését,

miközben megszűnteti a kellemetlen szagokat is.

Alkalmazás: 

Adagolás 20 - 30 g/kg száraz ruha, vízkeménységtől függően

(flotta arány:1:5)

Előnyei:

 Nagy 

hatékonysággal 

segít a makacs 

szennyeződések és

foltok 

eltávolításában

 Eltávolítja a sárgás

elszíneződést és 

felfrissíti a fehér 

textília színét



Clovisil
Professional
Mosóoldat alkalitását fokozó por

Technikai adatok:
Megjelenés: fehér vagy krémszínű por
Szag:     összetevő anyagokra jellemző
pH érték:     11,5-12,5  (10 g/l, 20 C°-nál)

Összetétel:
nátrium-karbonát >30%, nátrium-metaszilikát 15-<30%

Figyelmeztető mondatok:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

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.
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.
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.
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234  Az eredeti csomagolásban tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi 
előírásoknak megfelelően.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

OKBI engedélyszám: B-14040087

PentaClean Care Kft.
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650  Fax: +36 23 370 094
Adószám: 25814422-2-13    Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu    www.pentaclean.hu
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