
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 78032 hu 3/19

Domestos® 
Professional 
Citrus Fresh

Fertőtlenítő lemosószer friss illattal
A Domestos Professional Citrus Fresh egy friss citromillatú, 
koncentrált tisztítószer, amely fertőtlenítő és baktériumölő 
hatása révén ragyogó tisztaságot teremt. 

Alkalmazási terület
Alkalmazható konyhai és fürdőszobai klórálló fal- és 
padlóburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak fertőtlenítő 
tisztítására, ruhák fehérítésére, fertőtlenítésére, valamint 
nagyobb felületek fertőtlenítő lemosására.

Antimikrobiális spektrum
baktericid, fungicid, virucid, sporocid

Használati útmutató
Hígítás nélkül 
WC-kagylók: fecskendezzen kb. 80 ml szert a WC-kagyló pereme 
alá és hagyja hatni egy éjszakán át, utána öblítse le.
Konyhai mosogatók, mosdókagylók, kádak lefolyói: fecskendezze 
a lefolyó- és túlfolyónyílásokba, hagyja hatni 5 percig, majd 
öblítse le.
Szennyvízelvezető-csatornák: a csatornanyílásba öntve fertőtlenít 
és megszünteti a szennyvíz által okozott kellemetlen szagokat.

Hígítva 
Nagyobb felületek, padlók tisztítására és fertőtlenítésére: az 
oldatot vigye fel a felületre úgy, hogy kezeletlen részek ne 
maradjanak.

Alkalmazási koncentrációk: 
Baktericid, fungicid hatás: 60 ml Domestos/ 5 liter víz. 
Sporocid, virucid hatás: 90 ml Domestos/ 5 liter víz. 
Törölje át a felületet és hagyja rászáradni. 
Minimális behatási idő: 15 perc.
Fehérítéshez: adjon 10 ml Domestost 5 liter vízhez és áztassa a 
fehér textíliákat 45 percig, majd alaposan öblítse ki. Amennyiben 
egész éjszakán át áztat, csökkentse felére a fenti mennyiséget. 
Színes textíliák, valamint selyem, gyapjú és egyéb kényes 
anyagokhoz nem alkalmazható. Ne használja hígítás nélkül 
textíliákhoz!
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Összetevők
Biocid hatóanyag: Na-hipoklorit (4,5%, CAS: 7681-52-9)
Veszélyt meghatározó összetevők: Sodium Hypochlorite, Sodium Hydroxide

Figyelmeztetés
Más fertőtlenítő- és tisztítószerrel keverni tilos!
Elsősegélynyújtás
Belégzéskor szükség esetén forduljon orvoshoz. Véletlen lenyeléskor a szájat ki kell öblíteni és a sérülttel azonnal egy pohár 
vizet kell itatni. Hánytatni tilos! Azonnal hívjunk orvost. 

Hulladékkezelés
A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A kiürült és vízzel kimosott 
csomagolóanyag háztartási hulladékként kezelhető.

Környezetvédelmi óvintézkedések / ökotoxikológia
Kerülni kell a készítmény és maradékainak talajba, élővízbe és hígítás nélküli közcsatornába jutását.

Szennyezés-mentesítés
A környezetbe jutott anyagot folyadék megkötő anyaggal itassuk fel. A megkötött anyag eltávolításáról gondoskodjunk az 
előírásoknak megfelelően. Az érintett felületet fel kell mosni!

Tárolás, eltarthatóság
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől, italtól és állateledeltől távol, 
savaktól elkülönítve 12 hónapig eltartható.
OTH engedélyének száma: JKF/7970-3/2015.
Terméktípus: PT2.
Gyártó: Unilever EU

Domestos® Professional Citrus Fresh
Technikai adatok

tiszta, halványsárga folyadék 
enyhén illatosított

Megjelenés:  
Szag:  
pH (töményen):   Relatív 
sűrűség (20 °C): 
Viszkozitás (20°C):  

>12
1,08 g/cm³ 
≈425 mPa.s

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Kiszerelés  CikkszámTermék
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