
Oppervlaktereinigers 
 

 

Productnaam  BACTER CLHOR  
(Sterk geconcentreerde desinfecterende chloor reiniger) 

 

Algemene beschrijving : 
Maximaal effectief en veilig product. Voor het reiniging en 
desinfecteren van alle soorten chloor bestendige oppervlakken, 
in één handomdraai. Zeer effectief in het verwijderen van micro 
organismen dankzij zijn hoog chloride gehalte. Bevat geen geur 
en/of kleurstoffen. 
 

Eigenschappen : 
Chloor schoonmaakmiddel, speciaal aanbevolen voor de 
voedselindustrie en te gebruiken als desinfecterend middel voor 
oppervlakken en gereedschappen/apparatuur.  

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
                                           

                                

Volgens de volgende UNE standaarden :  
UNE-EN 1276 Bacteriedodend 
UNE-EN 1650 Schimmeldodend 
UNE-EN 13697 Desinfecterend                                                            

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs.statuut: 

Regulation 648/20047CE 

Artikelnummer en verpakking : 
 

LSLG076 : 4 Kg. container – verpakt per 4 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van inslikken of ongeval, raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
Houdt in originele verpakking goed gesloten. Bescherm tegen intense hitte en kou. Voorkom bevriezing. Niet in direct zonlicht 
bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
UNE-EN 1276 Standaard : Bacteriedodende werking.  
Verdun minimaal 50 gram van dit product op 10 liter water. 
UNE-EN 1650 Standaard : Schimmeldodende werking. 
Verdun minimaal 10 gram van dit product op 10 liter water. 
UNE-EN 13697 Standaard : Desinfecterende werking. 
Verdun minimaal 500 gram van dit product met 10 liter water. 
Verdun dit product met water zoals voorgeschreven. Breng dit 
product aan op het te reinigen oppervlak, laat het minimaal 3 
minuten inwerken en wrijf het daarna schoon met een schone 
spons c.q. doek. Spoel na met water totdat er geen restanten 
van dit product meer achterblijven. Alleen te gebruiken door 
professioneel personeel. Voordat dit product gebruikt mag 
worden, lees aandachtig het label door. Om risico’s te 
vermijden, volg nauwgezet de instructies. 

Technische data :  
 

Mogelijkheden : Chloor desinfecterende reiniger, geschikt voor 
het reinigen ven desinfecteren van alle soorten bacteriologische 
en micro organismen  
 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Geel 

Geur Karakteristiek 

PH (20º)    12.0 – 13.0 

Dichtheid (20º)    Nvt 
 

Samenstelling :  An ionogene en non-ionogene reinigers. 
Gechloreerd bleekmiddel 

Veiligheid en gebruik : 
bevat SODIUM HYPOCHLORIDE (Actieve chloride) 8%, SODIUM HYDROXIDE 0,5%. Veroorzaakt brandwonden. In contact met 
andere zuren, komen toxische gassen vrij. Slik niet in. Houd buiten het bereik van kinderen. Houd buiten bereik van voedsel, 
drank en andere gewassen. Gebruik schone kleding en handschoenen. Maak gebruik van oog en gezichtsbescherming.        
Bij contact met de ogen spoel met veel water uit en raadpleeg huisarts. Bij inslikken of wanneer u zich niet goed voelt tijdens of 
na het gebruik van dit product direct de huisarts waarschuwen. Laat wanneer mogelijk het label van product zien. Mix dit product 
niet met andere producten: giftige gassen kunnen dan vrijkomen.   
Material Safety Data Sheet welke op verzoek verkrijgbaar is, maar ook is te downloaden van www.tripleclean.nl en/of 
www.thomil.com. Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 
 

 
NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 

Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

http://www.thomil.com/
mailto:profesional@thomil.com
http://www.thomil.com/

