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Flóraszept 
Professional

Aktívklór tartalmú általános tisztító- és 
fehérítőszer koncentrátum
Termékleírás
A Flóraszept tisztító- és fertőtlenítőszer koncentrátum klórálló 
felületek, burkolatok, szaniter-berendezések felületeinek 
fertőtlenítésére, valamint textília fertőtlenítésére alkalmazható. A 
folyékony Flóraszept biztosítja a tökéletes higiéniát és tisztaságot az 
egészségügyi intézmények, vendéglátóipari egységek és nagy konyhák 
részére.

Antimikrobiális spektrum 
baktericid, fungicid
Biocid hatóanyag: nátrium-hipoklorit (1,35 %, CAS: 7681-52-9)

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő
Töményen, hígítás nélkül: WC-k, fürdőszobai felületek 
fertőtlenítésére alkalmazható. Szórófejes flakonból permetezze a 
felületre, vagy a szerrel átitatott törlőkendő vagy szivacs segítségével / 
felmosóronggyal törölje át a tisztítandó felületet úgy, hogy kezeletlen 
részek ne maradjanak.
Baktericid és fungicid hatás eléréséhez min. behatási idő: 5 perc. A 
behatási idő letelte után vízzel leöblíthető a felület. Élelmiszerrel 
érintkező felület kezelése során, a behatás idő letelte után a 
szermaradványt maradék nélkül el kell távolítani az adott felületről!
Hígított alkalmazás: 1,5 liter vízbe 80 ml Flóraszeptet adagolunk a 
padlóburkolatok fertőtlenítésére. A készítményt hagyjuk a felületre 
rászáradni.
Áztatás-fehérítés-foltok előkészítése: Kiváló fehérítő hatású. Fehér 
pamut, len, kender és műszálas anyagok áztatására javasoljuk. A 90ml 
folyékony Flóraszeptből és 5 l vízből álló keverékben áztassa legalább 
30 percig, majd alaposan öblítse ki a ruhákat és a szokásos módon 
folytassa a mosást. Ne használja színes textíliákhoz, gyapjú, selyem 
vagy egyéb kényes anyagokhoz. 
Fehérítés mosógépben: 100ml folyékony Flóraszeptet tegyen a 
mosószer adagolóba, majd válasszon egy rövid hidegvizes programot 
és mossa ki a fehéríteni kívánt ruhákat. Ne adagoljon mosószert 
ehhez a programhoz. Az utolsó öblítés után tegye be a többi nem 
fehéríthető ruhát és kezdje a mosást mosószerrel, a szokásos módon. 
Mindig vegye figyelembe a ruha tisztítási útmutatóját.
Figyelmeztetés: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
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Elsősegélynyújtás
Belélegzéskor szükség esetén forduljunk 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 és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó jogszabályban foglaltak az 
irányadók. A kiürült, vízzel kiöblített csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.

Környezetvédelem/ ökotoxikológia
Kerülni kell a készítmény és maradékainak talajba, élővízbe és hígítás nélküli közcsatornába jutását. 
Szennyezés-mentesítés
A környezetben jutott anyagot folyadék megkötő anyaggal itassuk fel. A megkötött anyag eltávolításáról 
gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően. Az érintett területet fel kell mosni!

Gyártja:  
Terméktípus:  
OTH engedélyének száma: 

Unilever EU
 PT2.
JKF/8501-3/2015.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap 
tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól 
szellőztethető, napfénytől védett helyen, savaktól elkülönítve 9 hónapig eltartható.

Megjelenés Szag Relatív sűrűség (20°C -on) pH-érték

Tiszta, világossárga folyadék enyhén illatosított  >121,08 g/cm³




