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DALCO CHLORACTION PLUS 
Απολυμαντικό πόσιμου νερού, χώρων και επιφανειών 

 
Περιγραφή 
 
Το DALCO CHLORACTION PLUS είναι ένα εγκεκριμένο απολυμαντικό για πόσιμο νερό από τον Ε.Ο.Φ. Η 
δραστική του ουσία είναι το υποχλωριώδες νάτριο (NaClO) 12-14% και το καθιστά ιδανικό προϊόν για την 
απολύμανση και τον καθαρισμό για κάθε είδους επιφάνειες π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΑΜΕΣΑ: 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 
ΕΝ 1276 
EN 1040 

 
Βακτηριοκτόνος δράση 
 

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, 
Enterococcus hirae κ.α. 

5 λεπτά στους 
20°C υπό 
καθαρές 
συνθήκες 

 
ΕΝ 1650 

Μυκητοκτόνος δράση Candida Albicans, 
Aspergillus Niger κ.α. 

15 λεπτά στους 
20°C υπό 
καθαρές 
συνθήκες 

 
Πλεονεκτήματα 
 
► Απολυμαντικές-Καθαριστικές ιδιότητες 
► Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
► Απολυμαντικό πόσιμου νερού 
► Εύκολη εφαρμογή 
► Οικονομικό στη χρήση 

 

Πεδίο Εφαρμογής  
 
Απολύμανση και καθαρισμός: 
-σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 
-σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα. 
-σε χώρους τροφίμων και διατροφής 
-του πόσιμου νερού. 
Ειδικότερα: 

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, χώρους 
του κτηνιατρικού τομέα και σε χώρους τροφίμων και διατροφής. Αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, 
νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, 
απολύμανση πύργων ψύξεως. 
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Οδηγίες χρήσης-Αναλογία 
 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ: Προσθέστε 3-5 ml DALCO  CHLORACTION PLUS/κυβικό 

μέτρο νερού, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανιχνεύεται στο 
τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01). 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Προσθέστε 50-80 ml DALCO CHLORACTION PLUS/10 lt νερό. Με αυτό το διάλυμα 

καθαρίζετε και απολυμαίνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μάρμαρα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν 
μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύπους. Επιβάλλεται η χρήση γαντιών. 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΗΣΗ-ΛΕΥΚΑΝΣΗ: Για σκέτη αποσμητική δράση (αφού βέβαια έχει 
προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 ml DALCO CHLORACTION PLUS/ lt νερού και απλώστε το διάλυμα 
στην επιφάνεια με σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρεάτια για να αποσμηθούν και 
αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλιάστε τα σε λεκάνη  με 10 lt νερό αφού προδιαλύσετε σε αυτό 20-40 ml  
DALCO CHLORACTION PLUS.  Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο 
πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφάσματα με σταθερά εγγυημένα χρώματα. 
Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες. 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 
(ΦΕΚ Β892/11/7/01) 

 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

Εμφάνιση:                                        Υγρό, υποκίτρινου χρώματος, με χαρακτηριστική οσμή χλωρίου 
 
Τιμή pH αδιάλυτου  προϊόντος         pH=13.5 ± 0.5 

 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 

 
Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης  
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Γενικές οδηγίες: Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν. Να μεταφέρετε 
τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Καλέστε 

αμέσως γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Προσοχή κατά την πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με 

μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Ξεπλύνετε άμεσα 
τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ τα πάνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν 
υπάρχουν τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητείστε ιατρική 
βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε 

αμέσως το γιατρό. Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο άνθρωπο. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή 

πλάγια θέση. Αν η αναπνοή έχει σταματήσει, να παραχθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Στην περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Χειρισμός: Αποφύγετε οποιαδήποτε απευθείας επαφή με το προϊόν. Διατηρείτε τα δοχεία στεγανά 

σφραγισμένα. Κρατήστε μακριά από τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό. 
 
Αποθήκευση:  
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και 

καλά αεριζόμενο μέρος.  
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Θερμοκρασία αποθήκευσης: 15 με 25 °C. 

Ακατάλληλο υλικό για συσκευασία: Αλουμίνιο. Ακατάλληλο υλικό για συσκευασία: Γαλβανισμένο ατσάλι. 
Ακατάλληλο υλικό για δοχεία: Χαλκός ή κράματα χαλκού. Ακατάλληλο υλικό για συσκευασία: Ατσάλι. 
Απαγορεύεται αυστηρά η διείσδυση στο έδαφος. Παρέχετε δάπεδο ανθεκτικό σε αλκάλια. 
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Διατηρείται μακριά από τρόφιμα, ποτά και 

ζωοτροφές. Αποθηκεύεται μακριά από αμίνες. 
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο. Να 

φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε μακριά από νερό ή υγρασία. Να το 
προφυλάσσετε από την επίδραση του φωτός. 
Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Ελέγξτε τις προσδιορισμένες χρήσεις στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, 
στο παράρτημα με τα σενάρια έκθεσης.  

 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP). 

 
Εικονογράμματα κινδύνου 

 

   
      GHS05             GHS09 
 
Προειδοποιητική λέξη 

 
Κίνδυνος 

 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
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Δηλώσεις Προφύλαξης 

 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. 
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα 

μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς 

κανονισμούς. 
 
Συμπληρωματικές δηλώσεις 
 
EUH031: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 
EUH206: Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν 
επικίνδυνα αέρια (χλώριο). 
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