
Penta Citro CSA
Klóros tisztítószer

Alkalmazási terület:

Nagy hatású, klórtartalmú tisztítószer koncentrátum.

Nagykonyhákon, élelmiszeripari üzemekben és

intézményekben való használatra lett kifejlesztve.

Alkalmazható minden vízálló felület lemosásához,

munkaasztalok, csempézett felületek lemosásához,

padozatok, járólapok felmosásához, toalett tisztításhoz.

Citrusos illatanyagokat tartalmaz, melyek segítenek

elnyomni az aktívklór szagát.

Felhasználás:

lemosás: 2 dl szer 10 liter (1 vödör) vízhez

felmosás: 1 dl szer 10 liter (1 vödör) vízhez

Használat után alapos tiszta vizes öblítés szükséges.

Előnyei:

 Magas zsíroldó

hatás

 Könnyen öblíthető

 Gazdaságos

felhasználás



Penta Citro CSA
Klóros tisztítószer

Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja.
A saválló acél az oldattal szemben ellenálló. A termék alumínium és színesfém felületeken
nem alkalmazható.

Technikai adatok:

Megjelenés: áttetsző folyadék
Szag: citrusos
Sűrűség: 1,025 –1,05 g/cm3

pH (1%) 10 - 11

Összetevők:

Nátriumhipoklorit, nátriumlauriléterszulfát, kókuszalkildimetil-amin-N-oxid, nátriumhidroxid,
illatanyag

Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

Veszélyes anyagok:

Nátriumhipoklorit, nátriumlauriléterszulfát, kókuszalkildimetil-amin-N-oxid, nátriumhidroxid

Veszélyességi jelzések:

C = maró
N = környezeti veszély

A különleges veszélyek jelzései:

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Biztonsági javaslatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 3 Hűvös helyen tartandó
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembekerülést
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven le kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot

és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 50 Savval nem keverhető
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni (Biztonsági
adatlap)
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