
Penta Klórtabletta 
Aktívklór bázisú fertıtlenítıszer 

 
 
 
Alkalmazási terület: 

1. Három fázisú mosogatás 

A zsírtalanított, megtisztított edények és evıeszközök utó- 

fertıtlenítésére használható diklórizocianurát alapú 

fertıtlenítıszer. 

2. Tojásfertıtlenítés 

3. Lefolyók fertıtlenítése, szagtalanítása 

4. Felület fertıtlenítés 

A Penta Klórtabletta felületek, berendezések, eszközök 

tisztításánál és fertıtlenítésénél is alkalmazható.  

5. Élelmiszeripari csizmamosógépek fertıtlenítı oldatának 

elıállítására vagy ülepítı medencék sokkterápiás kezelésére is 

kiválóan alkalmas. 

 

Hatásspektrum: baktericid, fungicid  

Tabletta tömege:    3 gramm/tabletta 

Felhasználás: 

1 tabletta 10 liter vízhez – 10 perc hatóidı – baktericid hatás 
                                     (min. környezeti hımérsékleten) 

3 tabletta 10 liter vízhez – 10 perc hatóidı – baktericid, fungicid 
                                     (min. környezeti hımérsékleten) 

 

 

Elınyei: 

 

♦ Magas aktívklór 

tartalom 

 

♦ Hosszú 

eltarthatóság 

 

♦ Egyszerő kezelés 

és adagolás 
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Anyagösszeférhetıség: 
A termékismertetıben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban és a 
konyhákban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
Rozsdamentes felületek az ajánlott koncentrációjú munkaoldatnak korlátozott ideig 
ellenállnak. Alumíniumhoz és színesfémekhez nem alkalmas. A mőanyagok tartósságát 
elızetesen vizsgáljuk meg. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: fehér tabletta 
Szag: intenzív klór 
 
Összetevık:  
Nátrium-diklórdiizocianurát-dihidrát, segédanyagok 
 
Munkavédelem: 
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai 
elıírásokat be kell tartani, a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint. 
 
Veszélyes anyagok: 
Nátrium-diklórdiizocianurát-dihidrát, adipinsav 
 
Veszélyességi jelzések: 
Xn = ártalmas 
N = környezeti veszély 
 
A különleges veszélyek jelzései: 
R 22  Lenyelve ártalmas 
R 31 Savval érintkezve mérgezı gázok képzıdnek 
R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat 
R 50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
Biztonsági javaslatok: 
S 2  Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 8  Az edényzet szárazon tartandó 
S 26 Ha szembe kerül, bı vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni 
S 36    Megfelelı védıruházatot kell viselni 
S 41  Robbanás vagy tőz esetén a keletkezı gázokat nem szabad belélegezni 
S 57    A környezetszennyezés elkerülésére megfelelı edényzetet kell használni 
S 60  Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 
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