Sopii useisiin käyttökohteisiin
Tuoksuton
Ei värjää materiaaleja tai kankaita
Erittäin tehokas
Ympäristöystävällinen

JÄRKEVÄÄ DESINFIOINTIA
Pakkaus ja ympäristö

Jauhemainen desinfiointiaine, joka soveltuu pintojen,
esineiden, työkalujen, kankaiden, nahan ja välineiden
pesuun ja desinfioimiseen.

CHIROX-tuotteella ei ole myrkyllisiä vaikutuksia, eikä sitä ole
luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Ei ärsytä ihoa. Ei muodosta ärsyttäviä höyryjä käytön aikana. Hajoaa biologisesti
uonnossa esiintyviksi aineiksi.

Käyttöohje
Desinfiointiliuos valmistetaan liuottamalla Chiroxia veteen,
jonka lämpötila on 20–30 °C (taulukon mukaisesti). Jos pinnoilla tai esineissä on pinttynyttä likaa, pinnat on puhdistettava käsin ennen tuotteen käyttöä. Levitä liuosta suihkuttamalla tai pyyhkimällä. Pienet esineet ja tekstiilit upotetaan
liuokseen. Noudata ilmoitettua altistusaikaa. Voit desinfioida
pyykkejä manuaalisesti liottamalla niitä 2-prosenttisessa
liuoksessa 30 minuutin ajan.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika
Valmiskäyttöliuos säilyy 48 tuntia. Avaamaton pakkaus säilyy
36 kuukautta.

Turvallisuus
CHIROXin teho mikro-organismeja vastaan on testattu
eurooppalaisten standardien mukaisesti:
Elintarviketeollisuus: EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 13610
Eläinlääketiede: EN 14349, EN 1657, EN 14675, EN 14204
Terveydenhuolto ja yleinen hygienia: EN 13727, EN 13624,
EN 14476, EN 14563

Jauhetta voi lisätä myös pesukoneeseen (annostelu 20 g pyykkikiloa kohden). Pyykinpesussa suositellut lämpötilat ovat
30-60 °C. Sopii myös värillisille pyykille. Testaa kankaan/nahan
värinpysyvyyttä piilossa olevaan kohtaan ennen tuotteen
käyttöä. Pinnat ja esineet, jotka ovat kosketuksissa veden,
elintarvikkeiden tai rehun kanssa, on huuhdeltava vedellä.

Alkuperämaa

Valmis Chirox-liuos on käyttökelpoista 48 tuntia. Liuos ei
sovellu nikkelöidyille, alumiinipitoisille, lakatuille tai liimatuille materiaaleille.

Tsêkki

Koostumus

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

Pentakaliumbis (peroksimonosulfaatti) bis (sulfaatti) 50 %
(500 g/kg) (EY 274-778-7)
Muut aineet: pinta-aktiiviset aineet, liitännäisaineet

70000276 Chirox 50 g 20 pussia 8595638103565
70000251 Chirox 1 kg
8594005392861
70000215 Chirox 3 kg
8594005391345

pH 9,5 (2 %)
CHIROX
Käyttö

Annostelu
%

g/l

Pintojen ja esineiden desinfiointi eläinten kasvatuksessa
ja eläinlääkintätiloissa

1%

10 g/l

30 min

Pintojen ja esineiden desinfiointi elintarviketeollisuudessa ja yleisesti

2%

20 g/l

30 min

Erikoisdesinfiointi (infektioriski / korkea orgaaninen kuormitus)

3%

30 g/l

60 min

Ilman desinfiointi sumuttamalla
Tekstiilien manuaalinen desinfiointi
Tekstiilien pesu pesukoneessa

0,5 %

5 g/l

—

2%

20 g/l

30 min

50 g Chirox +
normaali pesuaineannos
1 annos
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