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POWIERZCHNIE

Dlaczego Actichlor Plus?
Preparat posiada dobre właściwości myjące 
dzięki zawartości specjalnych tenzydów 
nieulegających utlenieniu przez chlor i szerokie 
spektrum działania obejmujące bakterie, prątki 
gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), grzyby 
i wirusy (łącznie z wirusami Polio, Adeno, HBV, 
HCV, HIV). Szybko i całkowicie rozpuszczalne 
tabletki musujące zawierają aktywny chlor. 
Stabilne połączenie tenzydu z substancją 
aktywną zapewniają wszechstronne 
zastosowanie przy niskim stężeniu użytkowym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  Skuteczna dezynfekcja wszystkich 
zmywalnych powierzchni. Możliwość 
dezynfekcji poprzez zanurzenie sprzętu, 
który nie jest zanieczyszczony substancją 
organiczną.

  Możliwość jednoczesnego mycia 
i dezynfekcji powierzchni. Oszczędność 
czasu i pracy.

  Łatwość przygotowania roztworu, nie 
wymaga stosowania pomocy aplikacyjnych 
ani urządzeń dozujących.

  Sprawdzona substancja aktywna. Szybkie 
działanie wirusobójcze i prątkobójcze - 
również w obecności wysokiego obciążenia 
substancją organiczną.

  Tabletki do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, 
powierzchni i urządzeń (mających również 
kontakt z żywnością).

  Niski koszt roztworu.

  Długi okres trwałości.

  Pełne bezpieczeństwo użytkownika.

TABLETKI 
CHLOROWE 
DO MYCIA  
I DEZYNFEKCJI
OBSZAR ZASTOSOWAŃ
 Ogólna dezynfekcja powierzchni, również do 
dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek 
itp. (1 000 ppm) / Actichlor Plus 1 tabl. / 1 l 
wody, Spektrum: B, F, V, Tbc.
 Plamy krwi, wydaliny, wydzieliny.  
(10 000 ppm) / Actichlor Plus 10 tabl. / 1 l wody, 
Spektrum: B, F, V, Tbc.
 Clostridium difficile (R 027). (10 000 ppm) / 
Actichlor Plus 10 tabl. / 1 l wody.
EN 13704 działanie sporobójcze: 5 tab./1 l wody 
(5 000 ppm): 10 min. lub 10 tab./1 l wody 
(10 000 ppm): 5 min.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 Przetrzeć lub zmyć powierzchnię, dezynfe-
kowane przedmioty (kaczka, basen) zanurzyć 
w roztworze. Czas działania 15 min. W przy-
padku mycia - dezynfekcji powierzchni mających 
kontakt z żywnością i/lub środkami żywienia 
zwierząt po zakończeniu procesu wszystkie po-
wierzchnie mające kontakt z preparatem należy 
dokładnie spłukać wodą.
 Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek 
przeprowadzić dezynfekcję poprzez zalanie roz-
tworem dezynfekowanego miejsca. Pozostawić 
na co najmniej 15 minut i usunąć używając ręcz-
ników jednorazowych. Następnie przeprowadzić 
dezynfekcję powierzchni z użyciem preparatu 
Actichlor i wytrzeć powierzchnię wilgotnym 
ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie pozostałe 
odpady odpowiednio zabezpieczyć i przekazać 
do utylizacji.
 Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek 
przeprowadzić dezynfekcję poprzez zmycie 
powierzchni preparatem. Dezynfekowane przed-
mioty (kaczka, basen) zanurzyć w roztworze. 
Czas działania 15 min. W przypadku powierzch-
ni zanieczyszczonych, roztwór po upływie czasu 
działania (15 min.) wraz z zanieczyszczeniami 
usunąć przy pomocy ręczników jednorazowych, 
a następnie przeprowadzić powtórną dezynfek-
cję przy pomocy roztworu preparatu Actichlor 
Plus.

SKŁAD
Każda tabletka preparatu Actichlor Plus o masie 
4,10 g zawiera jako substancję aktywną  
1,7 g troklozenu sodu.
100 g produktu zawiera następujące ilości 
substancji czynnych: 41,4 g troklozenu sodu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS ILOŚĆ
KOD 
PRODUKTU

Pojemnik  
150 tabl. x 4,1 g 6 szt. 3053530

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie. 
Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.
Pozwolenie MZ nr 2791/05 na obrót produktem 
biobójczym.
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Instrukcja dozowania Actichlor Plus
Ogólna dezynfekcja  

powierzchni (1 000 ppm)
Ilość tabletek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Litry wody 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Plamy krwi, wydaliny, wydzieliny  

(10 000 ppm)
Ilość tabletek 5 10

Litry wody 0,5 1,0
EN 13704 

działanie sporobójcze (5 000 ppm)
Ilość tabletek 5 10

Litry wody 1,0 2,0
EN 13704 

działanie sporobójcze (10 000 ppm)
Ilość tabletek 5 10

Litry wody 0,5 1,0


