
PENTA WHITE CL  
fehérítő hatású mosópor  

 

 
PENTA WHITE CL fehérítő hatású mosópor klóralapú hatóanyagot és optikai fehérítőt tartalmazó fékezett habzású mosószer. Fehér 
textíliák mosási eljáráshoz alkalmazható főmosási fázisban. Hatóanyagának köszönhetően a fehér textíliáknak ragyogó fehérséget kölcsönöz. 

Szükség esetén zsíroldó koncentrátummal és előmosásban enzimes előmosóval kombinálható.  

 
Adagolás: 10-20 g/kg száraz ruha  15-20 perc  40-95 oC 

 

Az adagolás erős szennyezettség esetén a habbiztonság fenntartása érdekében növelhető. A termék önálló mosóporként is használható. 
Más tisztítószerrel nem keverhető. Peroxi vegyületekkel, savval, savas keverékekkel nem alkalmazható együtt. Háztartásokban nem 

alkalmazható. Színes textíliák, gyapjú, selyem mosására nem alkalmas. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek gumikesztyű viselése ajánlott.  
 
Összetevők: nátrium-diklórizocianurát 102 g/1000g (10,2%) (CAS: 2893-78-9 EC: 220-767-7), nátrium-karbonát; benzolszulfonsav C10-13 
alkil származék nátrium só; nátrium-metaszilikát; 
 

Összetevők 648/2004/EK szerint: nátrium-diklórizocianurát 102 g/1000g (10,2%) (CAS: 2893-78-9 EC: 220-767-7), nátrium-karbonát 30 % 
és ennél több; foszfát 5 % vagy ennél több, de 15 %-nál kevesebb; anionos felületaktív anyag 5 %-nál kevesebb; nátrium-metaszilikát 5 %-nál 

kevesebb 
 
Figyelmeztető mondat: 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 

megoldható. Az öblítés folytatása P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P391 A kiömlött anyagot össze kell 
gyűjteni P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett, betartva az országos és nemzetközi előírásokat. 

 

 

 

 

                                                               

       

 

 

 

 

GHS05        GHS 07    GHS09 

              Veszély    

 
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, de fagymentes jól szellőztethető helyen, savaktól elkülönítve, élelmiszerektől távol 

gyermekektől elzárva tartandó. Gyártástól számított 2 évig eltartható. Tilos a keveréket és maradékait a talajba, élővízbe, és hígítás illetve kezelés 

nélkül közcsatornába juttatni. 
 

UFI: 5800-00TQ-600E-UKAQ 

 

Felhasználható(év/hónap/nap)/Gyártási azonosító: 

 

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók részére! 

  

 
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 

 

20 kg         UN 3077 

 

http://www.pentaclean.hu/

