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HASZNÁLAT 

TECHNIKAI ADATOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kettős hatás: 1) Mélyen zsírtalanít és könnyen eltávolítja a szennyeződéseket minden felületről.

 2) Klórral dúsított formula. Teljes higiéni

 
Megfelel az EN 13697-es vizsgálati szabványnak.

Permetezze a terméket közvetlenül a felületre. Nedves ruhával vagy szivaccsal törölje át. Hagyja hatni majd 
öblítse le a felületet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész. 

KÜLSŐ: Tiszta folyadék 

SZÍN: Sárga  

ILLAT: Friss 

COV: 0,12% 
 

PH Aktív hatóanyag [%] Sűrűség

> 13,0 6,1 ± 0,6 

 

 
XTRA-CLOR 

HÍGÍTÁS 

Tel. +39 0143 631.1 
 

HASZNÁLATRA KÉSZ KLÓROS TISZTÍTÓSZER

EN Teszt*: 13697 

Fehérítő hatású 

Habosító szórófejjel 

Mélyen zsírtalanít és könnyen eltávolítja a szennyeződéseket minden felületről.

Klórral dúsított formula. Teljes higiéniát biztosít a kórokozók elleni küzdelemben. 

es vizsgálati szabványnak. 

Permetezze a terméket közvetlenül a felületre. Nedves ruhával vagy szivaccsal törölje át. Hagyja hatni majd 

Sűrűség 
(g/ml) 

Nyomás (bar) Viszkozitás 
(cP) 

1.065   

 

HASZNÁLATRA KÉSZ KLÓROS TISZTÍTÓSZER 

Mélyen zsírtalanít és könnyen eltávolítja a szennyeződéseket minden felületről. 

át biztosít a kórokozók elleni küzdelemben.  

Permetezze a terméket közvetlenül a felületre. Nedves ruhával vagy szivaccsal törölje át. Hagyja hatni majd 

Teljes szárazanyag 
tartalom [%] 
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MEGJEGYZÉS 

CSOMAGOLÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bőrirritációt okoz. Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon m

okoz. Használat után alaposan mosson kezet. Viseljen szemvédőt. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több 

percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen elvégezető.  Az 

öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Gyűjtse össze a kiömlött 

anyagot. A kiürült edény elhelyezése hulladéktárolóban a helyi előírásoknak megfelelően. Tartalmaz: C12

ALKYLDIMETHYLAMINES, N-OXIDES,

 

FIGYELEM VESZÉLY 
 

Tartsa távol napfénytől és hőtől. Vigyázat

minden élelmiszert. Kerülje az érintkezést szövettel, fával, alumíniummal és krómacéllal. 

Ha kétségei vannak, végezzen tesztet 
kompatibilitásról.  

Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsgái adatlapját az 

expoziciós forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egy

védőfelszereléseket.  

A hatékonysági tesztekkel kapcsolatos információkat megtalálja a “Teszt és kondíciók” mellékleten. 

Sutter Professional nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. 

Kizárólag professzionális felhasználásra. Kérésre Biztonsági adatlap rendelkezésre áll. 

 
*A fertőtlenítőszerek regisztrációjával kapcsolatos szabályozások országonként eltérőek lehetnek

 

Cikk Kiszerelés

5722 ml 750 

 
 
 
 

XTRA-CLOR 
 

FIGYELMEZTETÉS 

Tel. +39 0143 631.1 
 

Bőrirritációt okoz. Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. Használat után alaposan mosson kezet. Viseljen szemvédőt. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több 

percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen elvégezető.  Az 

folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Gyűjtse össze a kiömlött 

anyagot. A kiürült edény elhelyezése hulladéktárolóban a helyi előírásoknak megfelelően. Tartalmaz: C12

OXIDES, SODIUM HYPOCHLORITE. 

Tartsa távol napfénytől és hőtől. Vigyázat: ha élelmiszerrel érintkező felületen használja, távolítson el 

minden élelmiszert. Kerülje az érintkezést szövettel, fával, alumíniummal és krómacéllal. 

Ha kétségei vannak, végezzen tesztet a felület egy kis rejtett részén, hogy megbizonyosodjon a 

Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsgái adatlapját az 

expoziciós forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egy

A hatékonysági tesztekkel kapcsolatos információkat megtalálja a “Teszt és kondíciók” mellékleten. 

nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. 

felhasználásra. Kérésre Biztonsági adatlap rendelkezésre áll. 

A fertőtlenítőszerek regisztrációjával kapcsolatos szabályozások országonként eltérőek lehetnek

Kiszerelés Mennyiség 

 12 

érgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. Használat után alaposan mosson kezet. Viseljen szemvédőt. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több 

percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen elvégezető.  Az 

folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Gyűjtse össze a kiömlött 

anyagot. A kiürült edény elhelyezése hulladéktárolóban a helyi előírásoknak megfelelően. Tartalmaz: C12-14 

ha élelmiszerrel érintkező felületen használja, távolítson el 

minden élelmiszert. Kerülje az érintkezést szövettel, fával, alumíniummal és krómacéllal.  

a felület egy kis rejtett részén, hogy megbizonyosodjon a 

Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsgái adatlapját az 

expoziciós forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni 

A hatékonysági tesztekkel kapcsolatos információkat megtalálja a “Teszt és kondíciók” mellékleten.  

nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.  

felhasználásra. Kérésre Biztonsági adatlap rendelkezésre áll.  

A fertőtlenítőszerek regisztrációjával kapcsolatos szabályozások országonként eltérőek lehetnek. 

 Raklap 

 11x3=33 


