
 

 

MEDICARINE 

aktív klórtabletta 

Tulajdonságok: 

Ez a termék nátrium diklorizocianurát alapú és 1,5 gramm aktív 

klórt tartalmaz tablettánként. Alkalmas berendezések, gépek, 

csomagológépek fertőtlenítésére a tejiparban, tejgazdaságok-

ban, és fejőrendszerekben, továbbá bárhol az élelmiszeripar-

ban. Alkalmas még éttermek, szállodák, kórházak, klinikák, or-

vosi rendelők, iskolák, nyilvános fürdők fertőtlenítésére; továbbá 

falakra, toalettekhez, fürdőszobákban, csempékre, padlókra. 

Használható hűtőkhöz, mélyhűtőkhöz, padlókhoz, munkafelüle-

teken és bárhol, ahol előírás a magas higiénia. Amikor ezt a ter-

méket vízbe tesszük (vagy más oldatba) akkor hypoklór savat 

szabadít fel 6 – 6,5 pH-val. Ez a pH megengedi a klórtablettá-

nak, hogy gyorsabban fejtse ki hatását , mint a normál nátrium 

hypoklorit, sok előnyt biztosítva: stabilitás az idő múlásával is, biz-

tosított az aktív klór megfelelő dózisa (nem csak teórikusan)  

Alkalmazás: 

Minden 3,8 g tabletta tartalmaz 56 % nátrium diklorizocianurat, 

ami azt jelenti, hogy minden tablettában 1,5 gramm aktív klór 

van. A koncentráció eleget tesz a szennyeződések eltávolításá-

nak és a higiéniai elvárásoknak. Általános fertőtlenítés : 1 tablet-

ta 12-15 l vízhez. Ajánlott használat : 2 tabletta 6-8 l vízben. 

Operációs termek padlózata : tiszta felületen, 2 tabletta 6-8 l 

vízben Tiszta felületen, 3-4 tabletta 6-8 l vízben. Zöldségek tisztí-

tása: 2 tabletta 50 l vízhez ( a mosó víz kezeléséhez).  

Kórházakban: 

-Edények, konyhai felszerelések, padló, fürdő: 1 tabletta 9 l víz-

ben -Laboratóriumi felszerelések általános fertőtlenítése : 1 tab-

letta 1.2 l vízben -Laboratóriumi felületek : 1 tabletta 1.2 l vízben 

-Kézmosók, laboratóriumi üvegek : 1 tabletta 0.5 l vízben -Véres 

dolgok : 1 tabletta 0.12 l vízben  

Figyelem! Mérgező, ha lenyeljük; savval érintkezve mérgező gá-

zokat fejleszt, irritáló a szemre és légzőszervekre; gyermekektől 

jól zártan távol tartandó; nedvességtől távol tartandó; ha szem-

be kerül, azonnal mossuk ki bő vízzel és hívjunk orvost; bőrrel 

érintkezve vessük le a szennyezett ruhát és mossuk ki, bő vízzel 

öblítsünk és hívjunk orvost; lenyelés estén itassunk vizet, ne hány-

tassunk és hívjunk orvost; tőz esetén ne lélegezzük be a keletke-

ző gázokat  

 

Összetétel: nátrium diklorizocianurát tartalmaz.  
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