
Καθαρίζει , εξυγιαίνει, αποµακρύνει λεκέδες
και δυσάρεστες µυρωδιές

CHLORINECHLORINECHLORINECHLORINE
TABLETSTABLETSTABLETSTABLETS

και δυσάρεστες µυρωδιές
ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Apesin CHLORINE TABLETS περιέχουν:53% sodium 
dichloroisocyanurate. Κάθε ταμπλέτα ζυγίζει 3,2 γραμ. και 
περιέχει 1,1 γραμ.ενεργού χλωρίου.

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Η αεριούχος ταμπλέτα μπορεί να αντικαταστήσει το 
υποχλωριώδες άλας νατρίου, είναι φιλική προς το χρήστη, εύκολη 
στην εφαρμογή , μπορεί να αποθηκευτεί ακίνδυνα και αποφεύγετε 
τον κίνδυνο της έκχυσης. Σε σύγκριση με το υποχλωριώδες άλας 
νατρίου, που χάνει γρήγορα την αποτελεσματικότητά του, η 
αεριούχος ταμπλέτα διατηρεί τα χημικά χαρακτηριστικά της.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::
Χρησιμοποιείται για την εξυγίανση των επιφανειών και των
εξοπλισμών σε κουζίνες, κρεβατοκάμαρες, νοσοκομεία, κλουβιά 
ζώων κ.λπ.

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Βαθύς καθαρισμός των επιφανειών και των υλικών. Μετά τον 
καθαρισμό ξεβγάλετε με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση που οι επιφάνειες και τα υλικά έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα και ποτά, είναι σημαντικό να ξεπλυθούν με άφθονο 
νερό αφότου έχει παρέλθει ο χρόνος εφαρμογής του προϊόντος. 
Κατά τη διάρκεια της εξυγίανσης, εφαρμόστε το προϊόν σε Κατά τη διάρκεια της εξυγίανσης, εφαρμόστε το προϊόν σε 
ποσότητα επαρκή για να διατηρηθεί η επιφάνεια υγρή. Οι 
ταμπλέτες Apesin μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
απολύμανση λαχανικών. 
Οι διαλύσεις είναι:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (όπου υπάρχει μια μικρή χρονική
περίοδος μεταξύ της προετοιμασίας τροφίμων και της
κατανάλωσης)
1 tab/40 λίτρα νερό για 15 λεπτά.
2 tab/40 λίτρα νερό για 10 λεπτά.
3 tab/40 λίτρα νερό για 5 λεπτά.
ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΣΑΝΤΟΥΙΤΣΣΑΝΤΟΥΙΤΣΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (όπου μεσολαβεί αρκετός χρόνος από την
προετοιμασία των τροφίμων έως την κατανάλωση τους.)
2 tab/40 λίτρα νερό για 15 λεπτά.
4 tab/40 λίτρα νερό για 10 λεπτά
6 tab/40 λίτρα νερό για 5 λεπτά.
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αποµακρύνει λεκέδες

Για τις επιφάνειες παραγωγής τροφίμων χρησιμοποιήστε 1
ταμπλέτα σε 5 λίτρα νερό και περιμένετε για 5 λεπτά.
Για τις περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία όπου η παρουσία
ανθρώπων είναι προβλεπόµενη χρησιµοποιήστε 1 ταμπλέτα σε 5
λίτρα νερού και περιμένετε για 5 λεπτά.
Για τα νοσοκομεία και όλα τα άλλα ιδρύματα υγειονομικής
περίθαλψης χρησιµοποιήστε :
-Για τις επιφάνειες (τοίχους, πατώματα και έπιπλα)
χρησιμοποιήστε 1 ταμπλέτα σε 5 λίτρα νερό και περιμένετε για 5
λεπτά.
- Για τα εργαλεία καθαρισμού (ξεσκονόπανα, σφουγγαρίστρες) 2
ταμπλέτες σε 5 λίτρα νερό και περιμένετε για 30 λεπτά.
- Για τα ουροδοχεία χρησιμοποιήστε 2 ταμπλέτες σε 5 λίτρα νερού
και περιµένετε για 5 λεπτά.
- Για τα μπάνια και όλους τους χώρους υγιεινής χρησιμοποιήστε 1
ταµπλέτα σε 5 λίτρα νερό και περιµένετε για 5 λεπτά.
- Για τα κλουβιά και τις πλησίον περιοχές χρησιµοποιήστε 1
ταµπλέτα σε 1 λίτρο νερού.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση:Προφυλάξεις κατά τη χρήση:Προφυλάξεις κατά τη χρήση:Προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, η μακροχρόνια 
χρήση του έχει αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Σε 
περίπτωση επαφής του με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 
Επιβλαβές εάν καταποθεί. Ερεθιστικό για τα μάτια και το 
αναπνευστικό σύστημα. Μην το πετάτε στο περιβάλλον. Για αναπνευστικό σύστημα. Μην το πετάτε στο περιβάλλον. Για 
περισσότερες οδηγίες δείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Η συσκευασία και το 
περιεχόμενο πρέπει να πετάγονται στους ειδικούς χώρους 
απόρριψης. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεσα ιατρικές 
συμβουλές και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια ξεβγάλετε αμέσως με άφθονο νερό και 
ζητήστε ιατρικές συμβουλές. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή
έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς και κρατήστε το κιβώτιο 
στεγνό. Αυτό το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας δίδεται εφόσον ζητηθεί  για 
επαγγελματίες χρήστες
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