
Penta Citro CS
Aktívklór tartalmú tisztító-fertőtlenítőszer

Alkalmazási terület:

Nagy hatású tisztítószer koncentrátum, mely klórtartalma

miatt egy lépésben fertőtlenít is. 

Alkalmazható padozatok, járólapok fertőtlenítő 

felmosásához, munkaasztalok, csempézett felületek

lemosásához, toalett tisztításhoz és fertőtlenítéséhez.

Citrusos illatanyagokat tartalmaz, melyek segítenek

elnyomni az aktívklór szagát.

baktericid és fungicid hatás!

Felhasználás:

fertőtlenítő lemosás, felmosás: 2 %-os koncentrációban,

40 °C-os hőmérsékleten, 5 perces hatásidővel

Előnyei:

 Magas zsíroldó

képesség

 Baktericid és

fungicid hatás

 Alumínium és

színesfém

felületen is

alkalmazható

 Enyhén habzik



Penta Citro CS
Aktívklór tartalmú tisztító-fertőtlenítőszer

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 is
alkalmazható.

Technikai adatok:
Megjelenés: sárgás folyadék
Szag: citrusos
Sűrűség: 1,19 g/cm3 (1 kg = 0,84 liter)
pH (1%) 11,5-12,5

Összetevők:
Kálium-hidroxid, szilikát, aktívklór, tenzid

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

Veszélyes anyagok:
Kálium-hidroxid, nátrium-hipoklorit, nátriumszilikát

Veszélyességi jelzések:
C = maró
N = környezeti veszély

A különleges veszélyek jelzései:
R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R 35 Súlyos égési sérülést okoz
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Biztonsági javaslatok:
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad
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 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházat, védőkesztyű és szem- / arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, 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)

OÉTI 2471/2010
OKBI-VABO/601/2006

PentaClean Kft.
H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094
E-mail: pentaclean@pentaclean.hu

www.pentaclean.hu




