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Általános termékleírás: 
 
A Clorosan egy professzionális felhasználásra készült aktív 

klór bázisú fertıtlenítı, fehérítı koncentrátum. 

Megnöveli a mosófürdık tisztító és fehérítı hatékonyságát, 

miközben alacsony hıfokon megvalósítja a fehér és színtartó 

textíliák fertıtlenítését is. 

 
 
 
Alkalmazás:  
 
Adagolás fertıtlenítéshez:  

3 g/kg száraz ruha, flotta arány:1:5 

hatóidı15 perc, hımérséklet 60 °C 

 

Adagolás fehérítéshez:  

3-6 g/kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elınyei: 

 

♦ Ipari mosószer 

♦ Fehérít és 

fertıtlenít 
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Technikai adatok: 
Megjelenés: fehér por 
Szag:        intenzív, klórra jellemzı 
pH érték:       10,75- 10,8 (10 g/l) 
 
Összetevık: 
>30% - klórbázisú fehérítı vegyületek, 5-15% - foszfonátok és segédösszetevık. 
 
Munkavédelem: 
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai 
elıírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani. 
 
Veszélyes összetevık: 
Nátrium-diklórizocianurát-dihidrát >30%, nátrium-szilikát 5-15% 
 
Veszélyességi jelzések:  
Xi = irritatív   
N = környezeti veszély 
 
A különleges veszélyek jelzései:  
R 22  Lenyelve ártalmas  
R 36/37  Szemizgató hatású, izgatja a légutakat 
R 31  Savval érintkezve mérgezı gázok képzıdnek 
R 50/53  Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
 
Biztonsági javaslatok: 
S 2  Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 8  Az edényzet szárazon tartandó 
S 22  Az anyag porát nem szabad belélegezni  
S 26  Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 41  Robbanás vagy tőz esetén a keletkezı gázokat nem szabad belélegezni 
S 46  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 
S 36/37/39 Megfelelı védıruházatot, védıkesztyőt és szem/arcvédıt kell viselni 
S 60  Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 
S 61   Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap 
 
Tárolás: 
Száraz, hővös helyen. Eredeti zárt csomagolásban 1 évig eltartható. 
 
OTH engedélyszám:  JÜ-11257-3/2012. 
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