
                            
 

CHLOROFOTEX ULTRA FRESH 

 
υηπυεθωηΫθο δΪζυηα υποχζωλδυ ουμ θα λίου (NaOCl) γδα 
εαγαλδ ησ, ζ τεαθ β εαδ αλωηα δ ησ ( δα ίγ αδ  3 αλυηα α) 
 

γ αφ  
 
ΣκΝXΛΩΡΟFOTEX ULTRA έθαδΝΫθαΝπαχτλλ υ κΝεαγαλδ δεσΝµ ΝίΪ βΝ κ  υπκχζυλδυ μΝ
θΪ λδκΝ  ΰδαΝσζ μΝ δμΝ πδφΪθ δ μέ  π λδ ε δεσ β αΝ Νυπκχζπλδυ μΝθΪ λδκ πκυΝπ λδΫχ δΝβΝ

τθγ άΝ κυΝ ια φαζέα δΝ ίαγτ εαγαλδ µσέΝ έθαδΝ εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ κθΝ εαγαλδ µσ τ εκζπθΝ
λτππθέ 
  
 

α α 
  

► Ι χυλσ εαγαλδ δεσ 
► Μ Νδ χυλάΝζ υεαθ δεάΝ τθαηβ 
► πδφΫλ δΝ απσ ηβ β 
► ΠκζζΫμΝ φαληκΰΫμ  
► ΟδεκθκηδεσΝ βΝχλά β 
► Μ Ν υχΪλδ κΝΪλπηαΝφλ εΪ αμέ 
 

γ  χ   
 

 
Ο ΓΙ ΝΧΡ  ΝΠΙΣΙΟΤ 
 

ΝCHLOROFOTEX ULTRA FRESH  ηπκλ έΝθαΝχλβ δηκπκδβγ έΝα δΪζυ βΝ Ν ζ ΰχση θβΝ αγ λάΝλκάΝ
Ν πδφΪθ δ μ,Νη ΝαθαζκΰέαΝ½Νπκ άλδΝ ΝθΝL θ λσέΝΚαγαλέα δ,ΝΛ υεαέθ δ,ΝΑλπηα έα δΝ έ βΝυΰδ δθάμΝεαδΝ

αφαδλ έΝ τ εκζκυμΝλτπκυμέ 
 
 
Λ ΤΚΑΝ  ΡΟΤΧΩΝ 

 
ΓδαΝζ τεαθ βΝλκτχπθ 1Νπκ άλδ  θδΝθ λσΝζ υεαέθ δΝεαδΝαφαδλ έΝ κυμΝ τ εκζκυμΝλτπκυμέ 
 
 
 

Τ χ  π φ  
 
 

ηφΪθδ βμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                 Παχτλ υ κΝυΰλσ,Νυπκεέ λδθκυΝχλυηα κμ,Νη Νχαλαε βλδ δεάΝκ ηά 
 
ΣδηάΝpH α δΪζυ κυ  πλκρσθ κμΝΝΝΝΝΝΝΝ pH=13.7 ± 0.5                
 
 
ΣαΝ παλαπΪθπΝ κηΫθαΝ έθαδΝ θ δε δεΪΝ βμΝ υθάγκυμΝ παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ζαηίΪθκθ αδΝπμ πλκ δαΰλαφΫμΝ κυΝπλκρσθ κμέ 
 
 



 

 
γ  π φύ α  α  απ υ   

 
ΠΡΩΣ Ν ΟΗΘ Ι  

- Νπ λέπ π βΝ παφάμΝη Ν κΝ ΫληαΝμ 
Ξ πζτθ ΝαηΫ πμΝη ΝΪφγκθκΝθ λσέΝΑφαδλΫ Νη ΪΝ κθΝηκζυ ηΫθκΝλκυχδ ησέΝΚαζΫ Ν κΝ
ΰδα λσΝ ΪθΝυπΪλχ δΝπζβΰάέ 
- Νπ λέπ π βΝ παφάμΝη Ν αΝηΪ δαΝμΝ 
Ξ πζτθ ΝαηΫ πμΝ αΝηΪ δαΝη ΝΪφγκθκΝθ λσΝ κυζΪχδ κθΝΰδαΝ1ηΝζ π ΪέΝΚαζΫ Ν κΝΰδα λσέ 
- Νπ λέπ π βΝ δ πθκάμΝμΝ 
 Ν π λέπ π βΝ φπ δΪμΝ άΝ αθΝ εΪπκδκμΝ πλκ ίζβγ έΝ απσΝ αΝ πλκρσθ αΝ απκ τθγ βμ,Ν σ κδΝ
πλκ φΫλκυθΝίκάγ δαΝπλΫπ δΝθαΝφκλκτθΝηΪ εαΝαθαπθκάμέ 
ΑθΝ εΪπκδκμΝ πλκ ίζβγ έΝ απσΝ α ηκτμΝ κυΝ πλκρσθ κμΝ ,Ν απκηαελτθ  κθΝ αηΫ πμΝ απσΝ κΝ
χυλκΝ πθΝα ηυθΝεαδΝεΪθ Ν κυΝ χθβ άΝαθαπθκάΝ ,ΝαθΝβΝαθαπθκάΝ κυΝ θΝ έθαδΝεαθκθδεάΝάΝ
Ϋχ δΝ αηα ά δέΝΚαζΫ Νΰδα λσέ 
- Νπ λέπ π βΝεα Ϊπκ βμΝμΝ 

β ά ΝαηΫ πμΝδα λδεάΝ υηίκυζά άΝ βζ φπθά Ν κΝΚΫθ λκΝ βζβ βλδΪ πθΝμ 
210-ιιλγιιιέΝΞ πζτθ ΝαηΫ πμΝ κΝ σηαΝ αμΝη ΝΪφγκθκΝθ λσέΝ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΝXEIΡΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΠΟΘΗΚ ΤΗ 

-Χ δλδ ησμΝμ 
 Κα ΪζζβζαΝ υζδεΪΝ εα ΪΝ κΝ χ δλδ ησΝ έθαδΝ κΝ PVC,Ν κΝ ευλκεκθέαηα,Ν κχ έαΝ η Ν πέ λπ βΝ
εακυ κτεΝάΝΰυαζέ,ΝπκζυαδγυζΫθδκέΝΑεα ΪζζβζαΝ έθαδΝ κΝεκίΪζ δκ,ΝκΝχαζεσμΝεαδΝ αΝελΪηα ΪΝ
κυ,Ν κΝθδεΫζδκ,ΝκδΝχΪζυί μ,ΝεαδΝκδΝαθκι έ π κδΝχΪζυί μέ 

-Απκγάε υ βΝμ 
 Κα ΪΝ βθΝ παφάΝη ΝκιΫαΝάΝυ α δεΪΝ δαζτηα αΝκιΫπθΝ χβηα έα αδΝαΫλδκΝχζυλδκΝπκυΝζσΰπΝ
βμΝη ΰΪζβμΝπυεθσ β ΪμΝ κυΝηπκλ έΝθαΝπαλαη έθ δΝ πΪθπΝαπσΝ βθΝ πδφΪθ δαΝΝ κυΝυΰλκτΝάΝ

θαΝ χβηα έ δΝ εδθκτη θκΝ θΫφκμέΝ Ν δ πθκάΝ χζπλέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ γαθα βφσλαέΝ έΝ  Ν
π λέπ π βΝΫεχυ βμΝ ηπκ έ Ν βθΝ παφάΝη ΝκιΫαΝεαδΝηβθΝπλκ παγά ΝθαΝαπαζζαΰ έ ΝΝ
απσΝ αΝεα ΪζκδπαΝ βμΝκυ έαμΝχτθκθ αμΝ αΝ Ν ελκΫμΝ δαζυηΪ πθΝκιΫπθέ 
 

 

Ν ΙΞ ΙΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΚ ΙΝΠΡΟΦΤΛ ΞΗ  

ΣκΝπλκρσθ τηφπθαΝη Ν βθΝΚΤΑΝβθηήβίίβΝ αιδθκη έ αδ πμ: 
                            

C: ΔΙ ΡΩΣΙΚΟ 
 
 
SβέΝΜαελδΪΝαπσΝπαδ δΪ 

SγθέΝΝαΝφκλΪ Νεα ΪζζβζβΝπλκ α υ δεάΝ θ υηα έα 
SγιέΝΝαΝφκλΪ  εα ΪζζβζαΝΰΪθ δα 

SγλέΝΧλβ δηκπκδ έ Ν υ ε υάΝπλκ α έαμΝηα δυθΝήΝπλκ υπκυ 

SζηέΝ Νπ λέπ π βΝα υχάηα κμΝάΝαθΝαδ γαθγ έ Να δαγ έαΝαβ ά ΝαηΫ πμΝδα λδεάΝ
υηίκυζά 

SηίέΝΝαΝηβθΝαθαη δχγ έΝη  κιΫα 

RγζέΝΠλκεαζ έΝ ΰεατηα α 

Rγ1έΝ Ν παφάΝη ΝκιΫαΝ ζ υγ λυθκθ αδΝ κιδεΪΝαΫλδα 

 
 
 

 

 

 


