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HASZNÁLAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIKLÓRIZOCIANURÁTOT TARTALMAZÓ 
FERTŐTLENÍTŐ PEZSGŐTABLETTA  

EN Tesztek*: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777  

Magas klórtartalom 

Kiváló oldhatóság 

 

 
 
 

Diklórizocianurát tartalmú fertőtlenítő hatású pezsgőtabletta kemény felületek fertőtlenítésére. A termék 

élelmiszeripari területeken is használható felületek, konyhai eszközök és edények tisztítására és 

fertőtlenítésére. Használat után az eszközöket bő vízzel öblítse le.  

 
ÖSSZETÉTEL: 100g termék tartalmaz: Diklórizocianurát 80,77g, segédanyag 100g-ig.  

Megfelel a következő EN vizsgálati szabványoknak*: 1276, 1650, 13697, 14476, 16777. 

 

 
Fertőtlenítő baktericid és fungicid hatás (kemény felületeken): gondosan tisztítsa meg a kezelendő 

felületet, majd oldjon fel 1 tablettát 2,5 liter vízben, vigye fel az oldatot közvetlenül a felületre, 

hagyja hatni 15 percig. 

Fertőtlenítő virucid hatás (kemény felületeken): gondosan tisztítsa meg a kezelendő felületet, majd 

oldjon fel 1 tablettát 1 liter vízben, vigye fel az oldatot közvetlenül a felületre, hagyja hatni 60 percig.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Használatra kész.  

 

 
TABS CHLORINE  

HÍGÍTÁS 
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FIGYELMEZTETÉSEK 

MEGJEGYZÉSEK 

CSOMAGOLÁS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjelenés: Tabletta 

SZÍN: Fehér  

ILLAT: Technikai  

COV: 0,00% 
 

PH Aktív anyag [%] Sűrűség (g/ml) Nyomás (bar) Viszkozitás(cP) Totál száraza. [%] 

Sol. 1%: 6,5 ± 0,5 > 95 -   

 

További információ: Minden doboz 150 tablettát tartalmaz. 

Minden egyes tabletta 3,34g: tartalmaz 2,70 g diklórizocianurátot (1,5 g aktív klórnak felel meg). 

 

Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat.  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, 

hosszantartó károsodást okoz. Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Figyelem! Ne használja 

együtt más termékekkel. Veszélyes gázokat bocsáthat ki (klórgáz). Viseljen szem/arcvédőt. LENYELÉS 

ESETÉN: Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz/orvoshoz.  SZEMIRRITÁCIÓ ESETÉN: Óvatos 

öblítés néhány percig. Konkatlencsék eltávolítása, ha van és könnyen megtehető. Az öblítés folytatása. Ha 

a szemirritáció továbbra is fennáll: forduljon orvoshoz. Száraz helyen tartandó. Zárt edényben tartandó.  

40°C hőmérséklet alatt tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése a vonatkozó helyi előírásoknak 

megfelelően. Diklórizocianurátot tartalmaz. 

 

 FIGYELEM 
 

Száraz, szobahőmérsékletű helyen tartandó. Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki 

adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon 

megadott egyéni védőfelszereléseket.   
Sutter Professional nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő 
károkért. 

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonság i adatlap kérésre rendelkezésre áll.  

 
* A fertőtlenítőszerek regisztrációjával kapcsolatos szabályozások országonként eltérhetnek.  

 
Cikkszám Kiszerelés Mennyiség Raklap 

567902 gr 500 12 12x6=72 

 

 
 
 
 

TABS CHLORINE  
 

TECHNIKAI ADATOK  


