
Titan Sanitizer Fertőtlenítő hatású tisztítószer

Termékleírás
Klór-bázisú, por állagú, koncentrált fertőtlenítő hatású tisztítószer, 
Fertőtlenítő kézi mosogatópor, kiváló zsíroldó hatással.

Legfontosabb tulajdonságok

Klór-bázisú fertőtlenítő hatású tisztítószer 
Gyorsan oldódó por

Előnyök
Mosható padló- és falburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak 
felületének tisztító-, fertőtlenítésére, valamint kézi kombinált moso-
gatáshoz alkalmazható.

Használati útmutató
Felhasználás:
Felületek tisztító fertőtlenítése (környezeti hőmérsékleten): Az elkészített 
munkaoldatot vigye fel a felületre mop, szivacs, törlőkendő, vagy szórófejes 
flakon segítségével úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd 
hagyja hatni (behatási idő min.: 5 perc). Élelmiszerrel érintkező felületek 
kezelése során, a behatási idő leteltét követően, a szermaradványokat el 
kell távolítani (öblítés).
baktericid hatás elérésére min. 1 %-os oldat - 5 p behatási idő szükséges
yeasticid hatás elérésére: min. 0,3 %-os oldat - 5 p behatási idő szükséges
A behatási idő alatt a felületnek nedvesnek kell maradnia!

Kombinált kézi mosogatás (45 °C-on):
baktericid hatás eléréséhez: 1 %, 5 perc
yeasticid hatás eléréséhez: 0,3 %, 5 perc, vagy 0,5%, 2 perc
fungicid hatás eléréséhez: 0,5 %, 10 perc

A termék makacs szennyeződések eltávolítására töményen 
is használható, például deszkák és munkafelületek 
súrolására:
Vigye fel egy nedves törlőkendőre/ szivacsra, vagy 
közvetlenül a felületre, majd dörzsölje meg. Alaposan 
öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid

Biztonságos kezelés és tárolási információ
Kerülje a szer bőrrel és szemmel való érintkezését. Használat után 
öblítse le és szárítsa meg kezeit. Tartós használat esetén védőkesztyű
használata javasolt. Ne keverje más tisztítószerekkel, kizárólag ha azt a 
Diversey munkatársa ajánlja.
Tárolja az eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és hőhatástól védett 
helyen.
Részletes útmutatót a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a 
különálló Biztonsági Adatlapon találhat.
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Figyelmeztetések az R- és S-mondatokon kívül:
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
Használat után öblítse le a kezét és törölje szárazra! 
Tartós használat esetén védőkesztyű használata javasolt.
A mosogatási technológiának biztosítania kell a mosogatóoldat maradéktalan leöblítését az edények, 
evőeszközök felületéről. A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről - a 
padozat kivételével - alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül 
érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! 
A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, 
sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne 
szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A 
termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel.

Kizárólag professzionális felhasználásra.

EK veszélyjelek: Xi - Irritatív, N - Környezeti veszély
Mikrobiológiai adatok
A Titan Sanitizer 5 g/l adagolással 100 ppm klórt tartalmaz. 
Az általános fertőtlenítési feladatok elvégzésére a következő klómennyiség javasolt:
Felületek és eszközök fertőtlenítése 200 - 500 ppm
Kórházi fertőtlenítés 1000 ppm
Magas kockázatú felületek fertőtlenítése 2500 ppm
Vérrel és testnedvekkel érintkező felületek fertőtlenítése 10000 ppm

Elsősegélynyújtás:  
A készítmény gőzeinek belégzése esetén a sérültet távolítsuk el az expozíció helyszínéről, 
szükség esetén hívjunk orvost!
Ha a készítmény bőrrel való érintkezését követően irritáció lép fel, forduljon orvoshoz. Az 
érintett területet bő vízzel le kell öblíteni.
Véletlen lenyelés esetén a sérült azonnal igyon 1-2 pohár vizet vagy tejet. Orvosi 
felügyelet szükséges.

Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére 
a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény és maradékainak
talajba, élővízbe és hígítás nélküli közcsatornába juttatását.
Szennyezés-mentesítés: Kis mennyiségű kiszóródott anyagot vízzel fel kell mosni. 
Nagyobb mennyiség esetén mechanikusan össze kell gyűjteni és zárt tartályban kell 
tárolni.   

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös,
jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől, italoktól és állateledeltől távol, savaktól 
elkülönítve, 2 évig eltartható.
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