
 

 

 
PROFI KLORIN parfémovaný 

 

Tekutý přípravek pro mytí a čištění s bělicím účinkem. Vhodný na podlahy, stěny, pracovní plochy, sanitární 
zařízení, předměty ve zdravotnictví, sociálních službách, školách, bazénech, v potravinářství, kuchyních. 
Určený pouze pro profesionální použití. 
 

 

Popis: 
 

• bezbarvá čirá kapalina  
 

Ředění: 
 

Koncentrát. Do podlahových kartáčových 
strojů a k ručnímu mytí. Přípravek nařeďte na 
požadovaný roztok 30 ml – 300 ml na 10 l 
vody, dle znečištění povrchu. 
 

Použití:  
 

Myje a bělí v jedné pracovní operaci: Podlahy, 
stěny, pracovní plochy, technologická zařízení, 
nábytek, předměty, nádobí.  
 
 

Postup práce: 
 

Nařeďte vodou na požadovaný roztok. 
Odstraňte silné nánosy tuků. Podlahy, stěny, 
sanitární zařízení, technologická zařízení, 
nábytek myjte běžným způsobem a nechte 
zaschnout. Předměty, nádobí, hračky ponořte 
do roztoku, nechte působit 30 minut a 
opláchněte vodou. 
 
Skladování: 
 

Skladujte v původních uzavřených obalech při 
teplotách od 5 – 30 oC. Doba použitelnosti 2 
roky od data na obalu. 
 
Obsahuje:  
 

chlornan sodný, roztok 
 

Složení detergentu:  
 

méně než 5%: bělicí činidla na bázi chloru, 
aniontové povrchově aktivní látky; parfém 
 

Balení:  
 

• 1l, 5l 
 
 
 
 

 
 
Signální slovo:  
 

• NEBEZPEČÍ 
 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. 
Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický 
pro vodní organismy. Toxický pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo 
osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO. Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s 
místními předpisy předáním osobě oprávněné 
k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. 
 

 

GHS05 – korozivní a žíravé látky 
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí 
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