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- PROSPECT -

CLORAMINA T
- găleţi x 1 kg; saci x 25 kg - 

CONŢINUT: 
Tozylochloramid de sodiu:                                                          81 %

ACŢIUNE: 
Dezinfectant pe bază de clor activ, eficient împotriva bacteriilor Gram pozitive şi negative, 

viruşilor înveliţi şi ne-înveliţi, fungilor şi levurilor. Produsul eliberează 25 % clor activ.

INDICAŢII:
Pentru decontaminarea microbiană a suprafeţelor şi obiectelor din spaţii private, zone de 

sănătate  publică  (fără  spitale),  în  industria  alimentară   şi  industria  de  preparare  a  furajelor, 
suprafeţelor aferente producţiei, transportului, depozitării sau consumului de alimente, furaje sau 
băuturi pentru oameni sau animale. Pentru dezinfectarea apei potabile.

MOD DE UTILIZARE: 
Pentru dezinfectarea suprafeţelor se utilizează soluţii  de 1-3 %. Se aplică pe suprafeţele 

curăţate în prealabil prin pulverizarea produsului în cazul suprafeţelor mari, sau prin ştergere în 
cazul suprafeţelor mici. Cantitatea de soluţie de lucru ce se aplică este de 300-500 ml/mp.

Pentru dezinfectarea veselei, instrumentelor, obiectelor se utilizează soluţii de 2 % (100 g /5 
L apă).

Pentru dezinfectarea apei potabile (fântâni) se utilizează 3 g/1000 L apă.
Timpul de expunere este de 30 - 60 minute.

MĂSURI DE PRECAUŢIE: 
Pentru  prepararea  şi  aplicarea  soluţiilor  de  lucru  se  va  folosi  echipament  de  protecţie 

(ochelari, mască, mănuşi de cauciuc). Se utilizează soluţii proaspăt preparate. Se evită contactul cu 
ochii  şi  pielea.  A nu  ingera  -  nociv  în  caz  de  înghiţire !  Pe  timpul  efectuării  dezinfecţiei, 
operatorului îi este interzis fumatul şi consumul de alimente şi băuturi. După terminarea lucrului, se  
spală riguros mâinile cu apă şi săpun. Produs coroziv! A nu se lăsa la îndemâna copiilor! A nu se 
refolosi flaconul după golire!

PĂSTRARE: 
Se păstrează la temperatura camerei (între 15-25 C˚), în locuri uscate, separat de alimente, 

băuturi sau furaje.
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