
 

Suma Tab D4 tabletta 

Klórtabletta általános fertıtlenítésre 
 
A Suma Tab D4 klórtabletta széles spektrumú fertıtlenítıszer, 
megöli a baktériumokat, gombákat, élesztıket és HBV/HIV inaktiváló 
hatású. Alkalmazásakor nem alakul ki rezisztencia. Vízben jól oldódik. 

Alkalmazási terület 

Alkalmazható kórházakban, egészségügyi intézményekben, 
élelmiszerfeldolgozó üzemekben, nagykonyhákban, állattartó 
helyeken. A Suma Tab D4 klórtabletta alkalmas padlók, falak, 
fürdıszoba felszerelések, berendezések, stb. fertıtlenítésére 
nyilvános épületekben, uszodákban, sportcsarnokokban,stb.  

Fertıtlenítı hatás 

A Suma Tab D4 klórtabletta aktív hatóanyaga nátrium-
dikloroizocianurát, amelybıl vízben oldva aktív klór szabadul fel. Egy 
tabletta 10 liter vízben oldva 150 ppm aktív klórt eredményez (1 ppm 
= 1 mg/liter). 
Az alábbi táblázat a logaritmikus baktérium-pusztulási adatokat 
tartalmazza. Suma Tab D4 klórtabletta alkalmazása esetén (1 
tabletta / 10 l víz). Meghatározási módszer: ˝5.5.5. teszt˝ 
 
Vizsgált mikroorganizmus      Logaritmikus csökkenés      Szabvány 
Staphylococcus aureus > 6.9    ≥ 5 
Pseudomonas aeruginosa > 7.3    ≥ 5  
Salmonella typhimurium > 7.8    ≥ 5 
Saccharmoyces cerevisae > 5.4    ≥ 5 
Proteus mirabilis > 7.0    ≥ 5 
Bacillus cereus – nyomok        >1.0   ≥ 1 
Candida albicans > 5.0    ≥ 5 
 
A Suma Tab D4 klórtabletta szélsıséges körülmények között is 
hatásos. A túloldali táblázat a decimális baktérium pusztulási 
adatokat tartalmaz Suma Tab D4 klórtabletta alkalmazása esetén. (1 
tabletta / 2 l víz, 30 perc hatásidı, 20% lószérum jelenlétében.): 
 
Vizsgált mikroorganizmus  Logaritmikus csökkenés     Szabvány 
Proteus mirabilis                    > 8.0    ≥ 5 
Pseudomonas aeruginosa    > 7.3   ≥ 5 
Staphylococcus aureus    > 5.9            ≥ 5 
Salmonella typhimurium    > 7.8   ≥ 5 
Candida albicans              > 5.0   ≥ 5 

Felhasználás módja 

A Suma Tab D4 tabletta könnyen és pontosan adagolható, nincs 
túladagolási veszteség, és nem ingerli a légzıszerveket. 
Adagolás: 1-5 tabletta / 10 l víz 
Állattartó helyeken: 5 tabletta / 10 l víz 
 



Kórházakban és egészségügyi intézményekben: 
 
 
     Adagolás         Hatásidı 
Felületek, padlók, falak,            C           30perc,  
bútorok (kivéve TBC osztályok)      vagy rászáradni hagyni 
Takarító eszközök (pl.: mopok): B                   30 perc 
Ágytálak:    B           30 perc 
WC, fürdıszoba:   B                    60 perc 
Inhalációs és altató készülékek:    A                   60 perc 
Egyéb mőszerek, kizárólag    
használat után, ill. tisztítás,  A                     60 perc 
sterilizálás elıtt: 
Textilmosás (kivéve TBC  C                    60 perc 
osztályokat):  
Konyhai eszközök:    A                      5 perc 
Tojásfertıtlenítés    A                5-10 perc 
 
A:1-2 tabletta / 10 l víz       B:   5 tabletta / 10 l víz  
C:   2 tabletta / 10l víz 
 
A Suma Tab D4 klórtabletta vizes oldata rendkívül stabil. Az elıírt mértékben adagolt Suma 
Tab D4 klórtabletta nem károsítja a fémeket (még az alumíniumot és a cinket sem), a 
szintetikus anyagot és a gumit. 
 
Összetétele, kémiai és fizikai tulajdonságok 
megjelenési forma:  fehér tabletta 
aktív hatóanyag:  nátrium-dikloroizocianurát 
pH-érték:   7 (a felhasznált koncentrációban) 

Biztonságtechnikai elıírások 

Ha szembe kerül, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Lenyelése esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni,az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg 
kell mutatni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. 
 

Tárolás, eltarthatóság 

Eredeti, bontatlan csomagolásban száraz és fagymentes helyen a gyártástól számított 2 évig 
tárolható. 

Kiszerelési egység 

4 x 300 tabletta 
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