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Natriumhypokloriittia sisältävä desinfioiva ja valkaiseva puhdistusaine.

Käyttökohteet Emäksiä sietävien pintojen desinfioivaan puhdistukseen ja valkaisuun. Soveltuu myös
eritetahradesinfektioon. Kiilto Pluschlor soveltuu erityisesti kosteiden tilojen, kuten pesuhuoneiden,
saniteettitilojen, uimahallien ja kylpylöiden desinfioivaan puhdistukseen.

Tuoteominaisuudet Voimakkaasti emäksinen, natriumhypokloriittia sisältävä desinfioiva puhdistusaine. Poistaa hyvin likaa,
myös rasvalikaa. Desinfioi ja valkaisee sekä poistaa hajuja. Voidaan levittää vaahdotuslaitteella.
Klooriyhdisteet ovat nopeavaikutteisia ja laajakirjoisia. Ne toimivat hyvin bakteereita, itiöitä ja viruksia
vastaan. Kloorit tehoavat myös hiivoihin ja homeisiin. Kiilto Pluschlorin teho on osoitettu EN 13697
standardin testillä.

Käyttö- ja
annostusohje

Käyttöliuos tehdään kylmään veteen.

Vaahtopesumenetelmä 20 ml / 1 l kylmää vettä
Hajunpoisto ja lattiakaivojen pesu 50 ml / 1 l kylmää vettä.
Huuhtele ja kuivaa pinnat.

Annostus desinfioivaan puhdistukseen:
200 ppm = 10 ml / 990 ml vettä
500 ppm = 25 ml / 975 ml vettä
1000 ppm = 50 ml / 950 ml vettä
5000 ppm = 250 ml / 750 ml vettä

Huomioitavaa Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Älä käytä yhdessä
happamien puhdistusaineiden kanssa.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia ja anionisia
tensidejä

< 5 % Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.

Polykarboksylaattia < 5 % Estää likaa kiinnittymästä pintaan.

Fosfonaatteja < 5 % Pehmentää vettä.

Klooripohjaisia
valkaisuaineita

< 5 % Tappaa mikrobeja, estää niiden kasvua, poistaa hajuja ja
valkaisee.

Tuotteen pH 13.0 vahvasti emäksinen

Kiilto Pluschlor
Desinfioiva puhdistusaine
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Käyttöliuoksen pH 12.0 vahvasti emäksinen

Varastointi +5-+25 oC alkuperäispakkauksessa, auringonvalolta suojattuna. Kloorin teho säilyy 12 kk
valmistuspäivästä avaamattomassa pakkauksessa.

Ulkonäkö ja tuoksu Väritön, hajusteeton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä, yhteys lääkäriin.
Käyttöturvallisuustiedote ja tyhjän tuotepakkauksen hävitysohje: www.kiilto.com.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN Huom.

6 x 1 l 41118 6417964411188 6417964485653

Tuote korvaa
tuotekoodin
410661 Kiilto
Pluschlor 1 l

3 x 5 l 41119 6417964411195 6417964485646

Tuote korvaa
tuotekoodin
410663 Kiilto
Pluschlor 5 l

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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