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Призначення:  засіб на основі хлору та активних компонентів 

призначений для миття підлоги, стін, сантехніки, ванн, раковин, 

унітазів, для профілактичного очищення сантехнічних водостоків, 

замочування і відбілювання текстильних виробів в різних галузях 

промисловості, комунальному господарстві,  на підприємствах 

готельного, санаторно-курортного господарства, ресторанного 

бізнесу та харчової промисловості, об’єктах торгівлі, дитячих 

закладах (дошкільних, учбових тощо), а також в побуті. 

Опис засобу: концентрований гель з легким запахом хлору. рН = 

11,0-12,5 од.; густина 1,00-1,07 г/см
3
. 

Склад: вода питна, гіпохлорит натрію >10%, АПАР 1-10%, 

НПАР 1-10%, натрію гідроксид, комплексоутворювач, запашник. 

Властивості: завдяки активним компонентам засіб спрямований 

на миттєве очищення, відбілювання та знищення мікробів. Усуває 

неприємні запахи. Засіб може використовуватися для очищення 

різних поверхонь після пожежі, видалення плісняви в 

приміщеннях, саунах, басейнах, а також замочування та 

відбілювання текстилю. 

Вплив на поверхню: Не рекомендується застосовувати для поверхонь з алюмінію 

та його сплавів, покриттів оловом та пофарбованих поверхонь, а також для 

кольорових тканин.  

Спосіб застосування: для миття та обробки поверхонь в місцях громадського 

користування рекомендовано використовувати нерозведений засіб. Для ручного 

миття поверхонь, ємностей, для  замочування та відбілювання текстильних виробів 
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додати 12-25 г (1-2 ст. ложки) на 10 л води. Температура робочого розчину не вище 

45ºС. Для профілактичного очищення водостоків використовувати засіб без 

розведення. Час витримки 20-40 хвилин. Після миття та обробки ретельно змити 

водою. 

Інформація про безпечність: Засіб відповідає європейському стандарту Regulation 

ЕС 648/2004 з біорозкладу ПАР. ПАР, що входять до складу засобу, здатні до 

біологічного розкладу відповідно до вимог Технічного регламенту мийних засобів.  

Безпека застосування, зберігання: дотримуватись заходів безпеки! Уникати 

попадання засобу в очі та на шкіру. У разі попадання негайно їх промити великою 

кількістю води. Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях, недоступних для 

дітей, подалі від опалювальних приладів, уникаючи дії вологи та прямих сонячних 

променів. Температура зберігання від мінус 5 до 30ºС.  

 

Термін придатності 12 місяців 

Логістичні параметри 

   

Артикул 1655 1587 

Вага/Об'єм од. 1,0 кг 5,0 кг 

Кількість у коробі, шт. 12 1 

Кількість на палеті, шт. 576 72 

Вага короба, кг 13,1 5,2 

Штрих код, стандарт EAN 13 Code 39 
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