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Desinfitseeriv puhastusvahend
Spetsiaalne toode pesu ja tekstiilmaterjalide puhastamiseks.

Omadused
holly Clor on äärmiselt pehmetoimeline ega kahjusta isegi väga tundlikke pindu, nagu näiteks mitteraudmetalle ja 
lakitud pindu.

Koostis ja toime
holly Clor on suurepärase pleegitava ja bakteritsiidse toimega.
Toode kõrvaldab usaldusväärselt hallitusplekid ja eemaldab bakterite põhjustatud ebameeldiva lõhna. Luitunud ja 
kollaseks muutunud pesu muutub taas säravvalgeks. Kasutamise käigus laguneb hollu Clor keedusoolaks, 
hapnikuks ja veeks.

Toote koostis: naatriumhüdroksiid, naatriummetasilikaatpentahüdraat.
100 g sisaldab: 43,9 g naatriumhüpokloritit (aktiivkloor).

Vahutavus:
hollu Clor ei vahuta.

Teave ohtudest ja ohutusjuhised
Toote kasutamisel tuleb pidada silmas kehtivaid kemikaalide käitlemise kohta käivaid ettevaatusabinõusid. Teave 
ohtudest ja ohutusjuhised on toodud vastavatel kehtivatel ohutuskaartidel.

Kasutamissoovitused/kasutusvõimalused
Erilise toime tõttu sobib hollu Clor kasutamiseks väga mitmel otstarbel.
• Hügieeni tagamine vannitubades ja ujulates: dušid, basseinid, põrandad, äravoolukohad, dušikardinad jms.
• Hügieeni tagamine tualettruumides: WC-potid, pissuaarid, bideed jms.
• Hügieeni tagamine köögis ja kodus: külmkapid, külmkambrid, lõikelauad, prügiämbrid jms.
• Pesu ja tekstiilmaterjalide eritöötlus: kardinad, valge pesu (hollu Clor ei sobi siidist, villasest materjalist, lükrast, 

elastaanist valmistatud esemete, kirju pesu ja nahast valmistatud toodete puhastamiseks).

Kasutusjuhend
Puhastamine: 500 ml (3–4 tassitäit) toodet hollu Clor 10 liitri vee kohta. Bakteritsiidne kasutamine: 250 ml kuni 
500 ml (2–4 tassitäit) toodet hollu Clor 5 liitri vee kohta. Äravoolukohad ja valamud: kasutada toodet hollu Clor 
lahjendamata kujul.
Pesu ja tekstiilmaterjalide töötlemine: 250 ml (2 tassitäit) toodet hollu Clor 10 liitri vee kohta. Leotada 1–2 tundi, 
seejärel pesta põhipesuprogrammiga
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Ladustamisjuhis
Mitte ladustada kauem kui pool aastat.

 Mahutid:  art-nr 205 6 × 1-liitriline pudel kartongpakendis
   206 2 × 1-liitriline pudel kartongpakendis

Selle teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning on koostatud parimate kavatsustega. 
Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat 
garantiid konkreetsete omaduste kohta!
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