
Suma Tab D4 tabletta 
Klórtabletta általános fertőtlenítésre 

A Suma Tab D4 klórtabletta alkalmas minden felület fertőtlenítésére, beleértve az 
élelmiszerrel érintkező felületeket. 

Legfontosabb tulajdonságok 
A Suma Tab D4 tabletta hatékonyan fertőtleníti a felületeket. Könnyen oldódik vízben 
és a kórokozók széles köre ellen alkalmazható. 

Előnyök 
Erősen koncentrált összetétele gazdaságos használatot tesz lehetővé 
A mikro-organizmusok széles skálája ellen hatékony, segít javítani a higiéniai 
biztonságot 
Alacsony hőmérsékleten és rövid behatási idővel is hatékony 
Biztonságosan használható minden felülettípuson, beleértve az alumíniumot 

Használati útmutató 
Fertőtlenítés előtt a felületet meg kell tisztítani. 

Alkalmazási terület 
Betegellátó intézményekben, az élelmiszeripar és a vendéglátás területén, valamint 
az állattartás területén, mosható és klórálló felületek, eszközök, textíliák, valamint 
váladék és ágytál utáni fertőtlenítésre alkalmazható. A készítmény takarítógépekben 
is alkalmazható. A Suma Tab D4 klórtabletta alkalmas padlók, falak, fürdőszoba 
felszerelések, berendezések, stb. fertőtlenítésére nyilvános épületekben, 
uszodákban, sportcsarnokokban stb. is.  

Összetevők 
Biocid hatóanyag: nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát (99,5 %, EC: 220-767-7) 

Antimikrobiális spektrum 
baktericid, tuberkolocid, szelektív virucid (Avian Influenza inaktiváló hatású), 
yeasticid, sporocid 

Fertőtlenítő hatás 
A Suma Tab D4 klórtabletta aktív hatóanyaga nátrium-dikloroizocianurát, amelyből 
vízben oldva aktív klór szabadul fel. Egy tabletta 10 liter vízben oldva 150 ppm aktív 
klórt eredményez (1 ppm = 1 mg/liter). 

Felhasználás módja 
A Suma Tab D4 tabletta könnyen és pontosan adagolható, vizes oldata rendkívül 
stabil. Az előírt mértékben adagolt Suma Tab D4 klórtabletta nem károsítja a 
fémeket (még az alumíniumot és a cinket sem), a szintetikus anyagot és a gumit. 

Betegellátó intézményekben: Adagolás Hatásidő 
2 tabletta/ 10 l víz – 30 perc vagy hagyja a 
felületre rászáradni 

Felületfertőtlenítés: 

Textília fertőtlenítése:  
Ágytál fertőtlenítés: 
Vér és váladék fertőtlenítése: 

2 tabletta/ 10 l víz – 60 perc 
5 tabletta/ 10 l víz – 30 perc  
10 tabletta/ 2 l víz – 15 perc 

Takarításhoz alkalmazott eszközök fertőtlenítése: 
2 tabletta / 10 l víz – 60 perc 

Tuberkolocid hatás eléréséhez:  1 tabletta / 1 l víz – 15 perc 
Sporocid hatás eléréséhez: 1 tabletta / 1,5 l víz – 30 perc 
A fertőtlenítési idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblíthető a felület, eszköz. 

Élelmiszeriparban: 
Felületfertőtlenítés: szennyezettségtől függően 1-2 tabletta/ 10 l víz – 30 perc 
Konyhai eszközök fertőtlenítése: szennyezettségtől függően 1-2 tabletta / 10 l víz – 
5 perc 
A termék előzetes tisztítása után használható. A hatásidő letelte után a szer 
maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az 
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élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát 
ellenőrizni kell. 

Állattartás, állategészségügy területén: 
Felületeken és eszközökön az egészségügyben alkalmazott koncentrációkat kell 
alkalmazni. Állattartó helyek magas szennyezettség esetén 5 tabletta / 10 l víz – 30 
perc behatási idő. A behatási idő letelte után ivóvíz mennyiségű vízzel öblíthető a 
felület, ill. eszköz. 

Technikai adatok 
Megjelenés fehér tabletta 
pH (1%-os oldat)  8.0 
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak. 

Elsősegélynyújtás 
• A biocid termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Adatlapot. Az

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat telefonszáma: 06-80-201-
199

• Belégzés esetén a sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben
forduljunk orvoshoz.

• Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le vízzel. Irritáció esetén
orvoshoz kell fordulni.

• Véletlen lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni és itatni kell egy pohár
vizet. Az érintettet nyugalomban kell tartani. Azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

• Szembe jutás esetén azonnal öblítsük a szemet langyos vízzel, több percen
át. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Hulladékkezelés: A hulladékok kezelése az általános hulladékkezelés szabályai 
szerint történjen. A kiürült, kiöblített csomagolás kommunális hulladékként 
kezelhető. A teljesen kiürített göngyöleget hulladékgyűjtő helyeken lehet tárolni. A 
göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet újrahasznosítani. 
Környezetvédelem / ökotoxikológia: A készítményt nem szabad talajba, 
élővizekbe, illetve közcsatornába juttatni. 
Szennyezés- mentesítés: A kiszóródott anyagot mechanikusan takarítsuk fel. Az 
anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően. 

Tárolás, eltarthatóság: 
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, 
savaktól elkülönítve 2 évig tárolható. Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól 
tartsuk távol. 

Kiszerelési egység 
4 x 300 tabletta 

Terméktípus: PT2., PT3., PT4. 
OTH engedélyének száma: JÜ-27334-4/2014. 
Forgalomba hozza:  

 Diversey Kft. 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6 
Tel. 06-23/509-100 
www.diversey.com 
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