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PRODUKTTYPE

Blegemiddel / Desinfektionsmiddel

ANVENDELSE

NATRIUMHYPOCHLORIT anvendes som blegemiddel i vaskerier og i tekstilindustrien, til
desinfektion af svømmebade samt til desinfektion i landbrug og i
næringsmiddelindustrien.
NATRIUMHYPOCHLORIT anvendes også som oxidationsmiddel i den kemiske industri
og til behandling af afløbsvand.
Angriber ved længere tids brug metaller som f.eks. jern, stål, kobber, bronze, messing
og aluminium.

EGENSKABER

NATRIUMHYPOCHLORIT er et alkalisk, bredspektret og hurtigtvirkende
desinfektionsmiddel.
NATRIUMHYPOCHLORIT har en god effekt overfor mikroorganismer så som: Bakterier,
sporer, virus og skimmel.
Ved opvarmning eller sammenblanding med syre udvikles frit klor.

KARAKTERISTIK

Farveløs eller svagt gullig/grønlig opløsning med lugt af chlor.

BRUGSANVISNING
OG DOSERING

Til desinfektion med 200 ppm aktiv chlor anvendes en koncentration på 0,16%
(svarende til 0,13 dl pr. 10 liter vand).
For at opnå en effektiv desinfektion bør vandtemperaturen være 10-40°C.
Indvirkningstid 15-30 min.
Varen forhandles i plastemballage og må ikke omhældes på metal.
VED KONTAKT MED SYRE UDVIKLES GIFTIG GAS.
Efter endt rengøring skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler,
afskylles grundigt med rent vand.

PRODUKTDATA

Vægtfylde
Viskositet
pH-brugsopløsning, ca:
pH-koncentrat, ca:

LAGRING

Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballagen.
Køligt, beskyttet mod varme og direkte sollys.

GODKENDELSE

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer:
462-555-0/97.

SIKKERHEDSFORHOLD

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Ætsningsfare. Meget giftig for organismer, der
lever i vand. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. Ved
ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis
etiketten, hvis det er muligt. Må ikke blandes med syre. Undgå udledning til miljøet. Se
særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. Brug særligt arbejdstøj, egnede
beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

1,22 kg/l
2,8 mPa·s
11 (1%)
13
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