CHLOR-SEPT
fertőtlenítő hatású, tisztítószer
Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid
Alkalmazási feltételek:
Erősen szennyezett kis felületek: koncentráció töményen hatásidő 1perc
hőmérséklet
25°C
Erősen szennyezett nagy felületek: koncentráció: (10%) 500ml 5 liter vízben, hatásidő 5 perc, hőmérséklet 35°C
Közepes szennyezettség nagy felület:koncentráció (5 %) 250ml 5 liter vízben, hatásidő 10 perc, hőmérséklet 35°C
Gyenge szennyezettség nagy felület: koncentráció (3 %) 150ml 5 liter vízben, hatásidő 15 perc, hőmérséklet 45°C
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Folyékony koncentrátum (terméktípus:
PT2, PT4), erősen lúgos kémhatású aktív klórt tartalmazó tisztítószer, amely alkalmazható klór és lúgálló
felületeken fertőtlenítő hatású kézi tisztításhoz különböző felhasználási helyeken (élelmiszeripari üzemek,
vendéglátóipari egységek, szociális létesítmények, stb.). Ne használja magas fényű fémfelületeken, alumínium,
márvány és természetes kő felületen, natúr fán, parkettán és mázas felületeken.
A keverékből a felhasználási célnak megfelelő koncentrációjú oldatot kell készíteni, és ezzel a munkaoldattal kell
elvégezni a tisztítást illetve a fertőtlenítést. A keveréket illetve a megfelelő hőmérsékletű munkaoldatot a felületre
kell fecskendezni, vagy más segédeszközzel (pld. nyeles kefe) a felületre felvinni, a hatásidőt megvárni, a tisztítást
elvégezni, végül a szermaradványokat vizes öblítéssel eltávolítani, az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. A
folyamat hatásfoka a hőmérséklet emelésével és mechanikai hatás alkalmazásával növelhető. Figyelem: az aktív
anyag bomlása 700C felett intenzívvé válik.

GHS piktogram:
Figyelmeztetés
Figyelem
Tűzveszélyesség:
nem tűzveszélyes
Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható. Munkavégzés közben
be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés
szabályokat. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával,
hulladékával ne érintkezzen! Savval, savas keverékkel együtt használni tilos!
H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
P264 A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való
kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE
KERÜL: Lemosás bő vízzel/... P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a
bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell
hívni.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös, de fagymentes helyen (5-35 °C), jól szellőző fedett
tárolóban, élelmiszertől, savaktól és oxidáló anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva
tartandó. P410 Napfénytől védendő.
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől függő
kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A 20 liter vagy annál kisebb
csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése
hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.
Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza,
vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni.
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 12 hónap, felbontás
után 3 hónap.
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 literes flakon
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