
CLORSAN S
Uniwersalne tabletki chlorowe.
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Tabletki przeznaczone s¹ do dezynfekcji powierzchni, sprzêtu i przedmiotów w placówkach S³u¿by
Zdrowia, do dezynfekcji wyposa¿enia, pojemników, naczyñ, sprzêtów kuchennych, toalet, ubrañ,
powierzchni i ruroci¹gów zwi¹zanych z produkcj¹, transportem, przechowywaniem lub spo¿ywaniem
¿ywnoœci, do dezynfekcji wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i zwierzêta, do uzdatniania
wody ch³odz¹cej

Jedna tabletka preparatu rozpuszczona w 1 litrze czystej wody daje roztwór, który zawiera 1500 ppm
aktywnego chloru. Tabletki rozpuszczaj¹ siê szybko. Proces ten mo¿na przyspieszyæ przez
mieszanie.

CZAS 15 MINUT

- plamy krwi                                                    10 000   ppm
- powierzchnie zanieczyszczone                       6000   ppm   / B,F,V,Tbc /
- powierzchnie nie zanieczyszczone                 2000   ppm   / B,F,V,Tbc /
- czyste powierzchnie                                        1000   ppm   / B,F,V /
- czyste powierzchnie                                          400   ppm   / B /

CZAS 60 MINUT
- zawartoœæ chloru                                          10 000   ppm  / B,F,V,Tbc /

po zmyciu widocznych zabrudzeñ -            czas dezynfekcji;  3 minuty
-   dezynfekcja powierzchni                                            200-1000   ppm
-   urz¹dzenia do produkcji ¿ywnoœci -                             200-400   ppm
-   kana³y œciekowe , toalety, zlewozmywaki                            400   ppm
(wlaæ roztwór bezpoœrednio do urz¹dzenia i zostawiæ na noc)
-   wyroby ze szk³a                                                                   100   ppm
-   mopy bawe³niane i ubrania                                             50-150  ppm

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
1 TABLETKA =  1500 ppm AKTYWNEGO CHLORU

TYPOWO STOSOWANE ILOŒCI:

DEZYNFEKCJA W S£U¯BIE ZDROWIA:

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI:

DEZYNFEKCJA NARZÊDZI:

DEZYNFEKCJA W PRZEMYŒLE SPO¯YWCZYM :

Opakowanie zawiera 200 tabletek. Masa jednej tabletki 3,5g.

10/1,5 litra
4/1 litr

4/3 litra
1/1,5 litra
1/3 litry

1/7,5 litra

iloœæ
tabletek / l w wody

10 000,00     ppm
6 000,00     ppm

1 000,00     ppm
500     ppm
200     ppm

2 000,00     ppm

uzyskany poziom chloru
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DEZYNFEKCJA WODY:

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 2685/5
Kategoria I, gr. 2,3,4,5 kat II gr 11

Ddezynfekcja wody pitnej dla ludzi tylko w nag³ych wypadkach, nie d³u¿ej ni¿ 90 dni bez przerwy (ta
sama woda). Po tym okresie czasu nale¿y dok³adnie umyæ zbiornik i nape³niæ œwie¿¹ wod¹
odliczaj¹c kolejne 90 dni. Wodê spo¿ywaæ bezpoœrednio po dezynfekcji zgodnie z instrukcj¹ w tabeli.
Je¿eli zapach chloru jest zbyt uci¹¿liwy to mo¿na go zneutralizowaæ przez dodanie kwasu
cytrynowego.

Dystrybutor : NORDEN Sp. z o.o. ul. Pó³³anki 23 30-740 Kraków, tel. 0048/12/6584870

Obszar wysokiego ryzyka
i widoczne zanieczyszczenie
wody.

Œrednie ryzyko,
zanieczyszczenie nie widoczne.

Niskie ryzyko.

Zastosowanie

20 ppm
sprawdziæ zapach chloru,
jeœli jest nieobecny nale¿y

powtórzyæ

10 ppm

10 minut

10 minut

10 minut5 ppm

Zawartoœæ chloru
czas

kontaktu


