
PENTA CHLORSEPT TX 

 fertőtlenítő hatású mosópor 

  

A PENTA CHLORSEPT TX fertőtlenítő hatású mosópor klóralapú fertőtlenítő hatóanyagot és optikai fehérítőt 

tartalmazó fékezett habzású mosószer. Kemotermo-dezinfekciós textil mosási eljáráshoz alkalmazható főmosási 

fázisban. Felhasználható az egészségügyben és minden olyan területen, ahol a textíliákat fertőtlenítő mosással kell 

kezelni. Szükség esetén zsíroldó koncentrátummal kombinálható. 

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virucid 

Terméktípus: PT2 

Felhasználói kör: professzionális 

Adagolás, felhasználás: 

Normál mosáshoz: 10-20g/kg száraz ruha, 60-95 oC, 15-20 perc Fertőtlenítő mosáshoz ipari mosógépekben: 

főmosás során 5 g/liter víz és (1:5 flottaarány mellett az adagolása 25 g/szárazuha kg) , 60°C-on, 20 perc behatási 

idő Fertőtlenítő mosáshoz háztartási mosógépekben: főmosás során 5 g/liter víz, 60°C-on, 20 perc behatási idő 

Mosási ciklushoz adagolt mennyiség: a választott program főmosási fázis vízfogyasztása (liter)* x 5 g *A gép 

szervizkönyvében megadott vízfogyasztás főmosási fázisra VAGY a ciklus vízfogyasztás/3 fázissal (pl. 52 liter 

ciklus vízfogyasztás esetén: 52 liter / 3 fázis x 5 g/l = 87 g  mosópor adagolása a mosógép főmosási fázisra kijelölt 

rekeszébe) VAGY főmosási fázisban felhasznált vízmennyiség visszamérésével 

Biocid hatóanyag: nátrium-diklórizocianurát-dihidrát 102 g/1000g (10,2%) (CAS: 51580-86-0 EC: 220-767-7). 

Egyéb összetevők: nátrium-karbonát; benzolszulfonsav C10-13 alkil származék nátrium só; nátrium-metaszilikát; 

optikai fehérítő 

Összetevők 648/2004 EK szerint: Biocid hatóanyag: nátrium-diklórizocianurát-dihidrát 102 g/1000g (10,2%) 

(CAS: 51580-86-0 EC: 220-767-7). Egyéb összetevők: nátrium-karbonát >30 %, foszfát 5-15 %, anionos 

felületaktív anyag <5 %; nátrium-metaszilikát < 5 %, optikai fehérítő 

Figyelmeztető mondatok: H315  Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt 

okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok 

képződnek. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P261 Kerülje a por belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak 

a környezetbe való kijutását. 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/…. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A 

tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett, betartva az országos és nemzetközi előírásokat. 

Egyéb figyelmeztetések: Más fertőtlenítő és tisztítószerrel nem keverhető. Peroxi vegyületekkel, savval, savas 

keverékekkel nem alkalmazható együtt. Háztartásokban nem alkalmazható.  Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek 

gumikesztyű viselése ajánlott. A termék zsíroldó hatása miatt a kezet kiszáríthatja. Az anyag porát nem szabad 

belélegezni, a nyálkahártyát izgathatja. 

Elsősegély-nyújtás: Általános előírások: Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz, ha lehetséges a 

keverék címkéjét vagy biztonsági adatlapját mutassuk meg. A mérgezési tünetek később is jelentkezhetnek. Szoros 

ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Belégzés: Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A 

sérültet friss levegőre kell vinni. Forduljunk orvoshoz. Tartós panaszok esetén orvosi ellátást kell biztosítani. Bőrrel 

való érintkezés: Az elszennyeződött ruhadarabokat és a lábbeli el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel 

alaposan le kell mosni. Maradandó irritáció esetén forduljunk orvoshoz. A beszennyeződött ruházat csak alapos 



tisztítás után használható újra. Szemmel való érintkezés: A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A 

szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben, és a szemgolyó egyidejű 

mozgatásával. Steril géz-kötés felhelyezése után a sérültet azonnal szakorvoshoz kell vinni. A nem sérült szemet 

védeni kell. Lenyelés: A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Hánytatni tilos. A keverékben levő felületaktív anyag 

tartalom miatt hab képződhet, ami fulladást okozhat. Forduljunk orvoshoz.Egyéni védőfelszerelés elsősegélynyújtó 

számára: Nem szükséges, de sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek gumikesztyű viselése ajánlott. 

 

Hulladékkezelés: A termék és maradékainak valamint csomagolóanyagainak kezelése, ártalmatlanítása vonatkozó 

rendelet előírásainak figyelembevételével történhet. A keverék maradékát, illetve szennyezett csomagolóburkát 

veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkát 

élővízbe, közcsatornába és talajba juttatni. 

Szennyezés-mentesítés: A szabadba jutott keveréket mechanikailag össze kell szedni, össze kell söpörni, ha 

szükséges először enyhén nedvesítse a porzás elkerülése végett. Össze kell gyűjteni zárt, felcímkézett 

tárolótartályba és veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, de fagymentes jól szellőztethető 

helyen, savaktól elkülönítve, élelmiszerektől távol tartandó. Gyártástól számított 2 évig eltartható. 

Gyártási idő (év/hónap/nap): 

Lejárati idő(év/hónap/nap)/Gyártási azonosító 

ENGEDÉLYSZÁM: 35801/2022/KBKHF 

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

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094  

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

 

 

       

   VESZÉLY 

 

UN 3077 

UFI: 5800-00TQ-600E-UKAQ 

3 kg, 20 kg 

 

http://www.pentaclean.hu/

