M-klor Pro 12,5%

Desinficerar och bleker

För hygienisk rengöring och desinfektion av lokaler, maskiner,
utrustning, vattenrening, doftsantering mm. för både professionellt
och privat bruk. M-Klor håller hygieniskt rent, och motverkar bakterier,
virus, svamp (typ mögel) och annan påväxt.
Artikelnummer och benämning
1473 Mico M-Klor Pro, 5L, 3 dunkar per kartong, EAN 7393141114730
Användning / Dosering
Lägg på lösningen med borste, svamp eller lågtrycksspruta, vad som är lämpligt för
ändamålet. Låt lösningen verka någon minut och skölj av vid behov. Kan lösningen
ligga kvar uppnås bättre verkansgrad. Kontrollera alltid att användningen är
ändamålsenlig och att underlaget tåler Natriumhypoklorit och inte bleks av produkten.
M-Klor Pro är en 12,5% Natriumhypokloritlösning, späd efter behov. Rengöring/
desinficering: Beroende på användningsområde kan M-Klor spädas upp till 1:200.
Rekommenderad spädning för COVID-19 är 1:25 enligt ECDC (European Centre for
Disease Prevention and Control). M-Klor Pro späds med kallt vatten. Mot påväxt på
kompositmaterial kan spädning 1:20 användas.
Vid blekning, dosera 0,5-1% M-klor Pro.
Innehåller
Natriumhypoklorit (12,5% aktiv halt).
pH-värde 11-12
Lagringstid
Produkten förvaras mörkt och svalt (frostfritt) i orginalförpackningen.
Hållbarheten är 12 månader från produktion (se etikett för bäst-före datum).
Övrigt
Tömd flaska sorteras som hård plastförpackning.
Tillverkad i Sverige.

Skyddsföreskrifter
Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för
vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Utvecklar
giftig gas vid kontakt med syra.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT
(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/
behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Mico AB är ett familjeföretag som sedan 1925 har utvecklat, tillverkat och tappat upp kemiskttekniska
produkter. Våra goda kundrelationer härleder vi till en hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller
samt vår service med korta ledtider.
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