
POWIERZCHNIE

  Szerokie spektrum działania
 Łatwy w użyciu
  W postaci granulatu

Tradycyjna skuteczność chloru zapewnia 
najwyższą efektywność mikrobójczą nawet 
w obliczu zanieczyszczeń organicznych.

Actichlor Granules
Wysoka skuteczność dezynfekcji

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY 
W POSTACI GRANULATU
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POWIERZCHNIE

Dlaczego Actichlor Granules?
Preparat dezynfekcyjny, którego działanie 
opiera się na bazie uniwersalnej i sprawdzonej 
substancji aktywnej. Posiada szerokie spektrum 
działania: B, F, V, Tbc. Służy do zasypywania 
plam krwi, wydalin, wydzielin. Posiada długi 
okres trwałości - 2 lata.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  Możliwość użycia w wielu obszarach 
związanych z dezynfekcją powierzchni.

  Najwyższa skuteczność.

  Bezpieczeństwo przechowywania. Łatwość 
planowania stanów magazynowych.

  Przyjazny dla użytkownika.

  Nie wymaga stosowania pomocy 
aplikacyjnych ani urządzeń dozujących.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE 
SKUTKI STOSOWANIA

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa 
drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne 
gazy. Działa bardzo toksycznie na organizmy 
wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku 
wodnym. Posługiwanie się i/oraz przetwarzanie 
niniejszego materiału może wytwarzać pył, który 
może powodować mechaniczne podrażnienie 
oczu, skóry, nosa i gardła. Kontakt z produktami 
rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. 
Poważne działania niepożądane mogą być 
opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.

PIERWSZA POMOC

W przypadku kontaktu przez drogi oddechowe: 
Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. 
Zasięgnąć porady medycznej. W przypadku 
kontaktu drogą pokarmową: Przemyć usta 
wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże 
powietrze. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie 
jest to zalecane przez personel medyczny. 
Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. 
W przypadku kontaktu ze skórą: Spłukać 
skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną 
odzież i buty. W przypadku kontaktu z oczami: 
Zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast 
przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do 
czasu podnosząc górną i dolną powiekę.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU

Klasyfikacja odpadów produktu: 200129* 
(unikać kontaktu z ciekami wodnymi i glebą, 
przekazać do utylizacji). Klasyfikacja odpadów 
opakowaniowych: 15 01 10* (opakowania 
opróżnione i wypłukane przekazać do recyklingu 
lub na składowisko komunalne, opakowania 
zanieczyszczone produktem opróżnić, zamknąć 
nakrętką i przekazać do utylizacji).
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PREPARAT 
DEZYNFEKCYJNY 
W POSTACI 
GRANULATU

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zasypywanie plam krwi, wydalin, 
wydzielin: Actichlor Granules, 
Spektrum: B, F, V, Tbc.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Preparatem Actichlor Granules zasypać 
skażone miejsce do całkowitego pokrycia 
zanieczyszczenia. Pozostawić na co 
najmniej 2 minuty a następnie usunąć 
używając do tego celu ręczników 
jednorazowych lub szufelkę. Następnie 
przeprowadzić dezynfekcję powierzchni 
z użyciem preparatu chlorowego (np. 
Medicarine, Actichlor Plus lub Actichlor 
Pine) i wytrzeć powierzchnię wilgotnym 
ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie 
pozostałe odpady odpowiednio 
zabezpieczyć i przekazać do utylizacji.

SKŁAD

Troklozen sodu, kwaśny węglan sodu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS ILOŚĆ
KOD 

PRODUKTU

Pojemnik 500g 12 szt. 3037680

Wyłącznie do zastosowania 
profesjonalnego.

Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie. 
Przed użyciem zapoznaj się z etykietą 
produktu.

Pozwolenie MZ nr 1345/04 na obrót 
produktem biobójczym.
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Jak stosować Actichlor Granules (zasypywanie plam krwi, wydalin, wydzielin)

Stosować środki 
ochrony osobistej

Zasypać 
zanieczyszczenie

Odczekać 2 minuty Usunąć ręcznikiem jedno-
razowym lub szufelką*

* ponownie zdezynfekować


