
CERTIFICAT  DE  CALITATE  SI  CONFORMITATE 

Produs: CLORAMINA T - pulbere

 Sac 25 kg
Parametri Limita admisibilă Valoare masurată

Clor activ min  25 %                  25 %

Alcalinitate (NaOH) max 0,4 % 0,3%

Aspect pulbere cristalină alba corespunde

Data de fabricatie :  12.05.2011
Data de expirare :    11.05.2013

Nr. de autorizatie alocat produsului prin Avizul sanitar: Nr.112BIO/02-04-05/06.10/24.08.2006
Mod de folosire: sub formă de soluţie 0,5 - 2% ( 0,5 - 2 grame la 100 ml apă)
Concentratii de utilizare (timp de contact de 10 minute) (Conform MO nr. 194 bis/26.03.2003, anexei nr. 
1, partea I, din M.O. nr. 117/ 28.02.2002):  

• Suprafete (pereti, pavimente) : solutie 2% (20 grame la 1 litru apa)
• Lenjerie, echipamente de protectie : solutie 1-1,5% (10-15 grame la 1 litru apa)
• Obiecte (sticla, portelan, plastic, jucarii, termometre) : solutie 1% (10 grame la 1 litru apa)
• Vesela : solutie 0,5%-1% (5 – 10 grame la 1 litru apa)
• Sticlarie de laborator folosita : solutie 2% (20 grame la 1 litru apa)
• Pentru dezinfectia apei potabile se foloseste conform M.O. nr. 140, partea I din 3 iulie 1997

Dozarea concreta depinde de conditiile externe in care este efectuata dezinfectarea (contaminarea  
organica, temperatura, conditii climaterice, materialul suspus dezinfectiei etc.).

ATENŢIE
Nociv în caz de înghiţire.
La contactul cu  acizii se degajã gaze toxice.
Provoacă arsuri.
Poate cauza o sensibilizare prin inhalare.

Pãstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
A se pãstra containerul/recipientul închis ermetic.
A nu inspira praful.
În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzãtor, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil, a i se arăta eticheta).

Instructiuni de depozitare: A se depozita in locuri ferite de umezeala, departe de sursele de caldura; 
temperatura sa fie intre – 200C si +300C.

Datele din certificat sunt conforme cu datele din certificatul de calitate al producătorului.
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