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splendour® 

CLORJÓ FEHÉRÍTŐ- és TISZTÍTÓSZER  

MAGAS (18%) HYPO-TARTALOMMAL 

 

Alkalmazás: 

 

A CLORJÓ nagy erejű hatóanyagának köszönhetően (18%-os hypo-tartalom 150 g/l-es hypoval 

számolva!) kiválóan fehérít és tisztít. 

 

Alkalmazható fehér ruháknál áztatáshoz, mosógépben történő mosásához, valamint felmosáshoz, WC és 

mosdó tisztításához. 

 

Jellemzők: 

 

Hipoklorit tartalmú tisztítószer.  

 

Külső megjelenés színtelen 

Sűrűség 25 
o
C-on 1,1 g/cm

3
 

Lobbanáspont nem éghető 

pH 11-12 

 

Tárolás: 

 

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen 

anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek, hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. 

 

Felhasználás: 

 

Takarítás, tisztítás: 

A vízhez literenként 0,5 liter CLORJÓ-t öntsünk, majd mossuk le a szennyezett felületet: padló, 

kerámia, csempe, rozsdamentes acél, műanyag, edények, hűtőszekrény, kád, mosdó. 10 perc után 

alaposan öblítse le tiszta vízzel a felületet. 

 

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő 

felülettel! 

 

Áztatás, fehérítés, kézi mosás: 

15 liter vízhez öntsön 1 dl CLORJÓ-t, majd 20-30 percre áztassa bele a fehér ruhát, majd az áztatás 

után alaposan öblítse ki. Közvetlenül ne öntse a textíliára.  

Nem használható: gyapjú, selyem, bőr, illetve nem színtartó anyagokhoz. 

 

Gépi mosás: 

30 
o
C-os mosóprogramhoz 1 dl CLORJÓ-t használhatunk. Az alapos öblítés szükséges! Színes 

ruhákhoz ne használja! 

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során! 

 

Figyelem!  

 

Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel. 
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Biztonsági intézkedések: 
 

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető. 

 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.  

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 

Besorolás Indokolás 

Met. Corr.         1, H290 Vizsgálati adatok alapján 

Skin Corr./Irrit. 1, H314 Számítási módszer 

Aquatic Acute   1, H400 Számítási módszer 

 


