Klorkleen Paket Formatları
Klorkleen tabletler, 1670 mg tablet boyuyla kullanıma hazırdır.
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tescilli bir üründür. Tabletler,
raf ömrü 2 yıl olan bir kap içinde kullanıma hazırdır.

Klorkleen nasıl kullanılır
Aşağıdaki su miktarlarına bir tablet atarak doğru kuvve e
solüsyon elde edilir:

Kullanım

1 tablet

Solüsyon Kuvve

Zeminler, duvarlar ve genel
dezenfeksiyon alanları

5 litre su

200ppm kullanıma
hazır klor

Gıda hazırlama/İşlem
yüzeyleri/Ekipman

10 litre su

100ppm kullanıma
hazır klor

Yüksek Riskli Alanlar
(örneğin, Ameliyathaneler)

1 litre su

1000ppm kullanıma
hazır klor

Çok amaçlı
dezenfeksiyon
ve temizlik

Not: Dezenfeksiyon için kullanım kılavuzu kontrolünün ve doğru
kullanımın sorumluluğu, ilgili tıbbi makama ve enfeksiyon kontrol
personeline aittir.
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US EPA tescilli tablet büyüklüğü ve formülasyon
Yüksek kalite temizlik ve dezenfeksiyon
1 Tabletde 2 temel iş
- Güçlü dezenfeksiyon ve mükemmel temizlik.

Klorkleen nerede kullanılır?
Klorkleen, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli
alanlarda kullanılabilir.

•Yüksek seviyeli Hastane ve Klinik dezenfeksiyonu
(örneğin, Ameliyathaneler ve genel alanlar)

Klorkleen nedir?
Klorkleen, deterjanla dezenfektanı bir araya ge rmiş
çok amaçlı bir temizlik ve dezenfeksiyon table r.
Tek bir tabletle iki önemli işi yerine ge rir- güçlü
dezenfeksiyon ve mükemmel temizlik. Klorkleen
mikropları hızla öldürür ve baştan sona temizler.
Yüzey ve malzemeler temiz ve güvenilir kalır.

Klorkleen ne için kullanılır?
•Yüksek, orta ve düşük seviyeli çevresel yüzey dezenfeksiyonu.
•Yüzeylerin dezenfeksiyonu ve temizlenmesi.
•Klorkleen, aşağıdakilerin de yer aldığı mikro organizmalara
karşı geniş spektrumlu ak viteyle güvenli ve kolay şekilde
hazırlanan dezenfeksiyon solüsyonları sunmak üzere özel
olarak formüle edilmiş r:
-Bakteriler: Koli basilispp, Kampilobakter, C.diﬃcile,
E.coli O157, Enterokok, Leptospira, Listeriya, M.R.S.A.,
Psödomonasspp, Salmonella, Staﬁlokok, Streptokok.

-Mikro bakteriler: Tüberküloz.
-Mantarlar: Aspergilus, Kandida ve diğerleri.
-Sporlar: Basilus.
-Virüsler: İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü(HIV),
Hepa t B virüsü (HBV), Herpes, Çocuk Felci,
SARS korona virüsü, Kuş Gribi, H1N1 (Domuz Gribi)

•Otel, Lokanta, Bar, Kafeterya gibi yeme-içme alanları
•Klorkleen, Salmonella, Koliform ve Listeriyayı öldürür.
-Mu akta, masalarda ve zeminlerde pusuda bekleyen
mikropları öldürür.

•Ticari ve Endüstriyel
•Klorkleen, gıda ve içecek işleme tesislerinde,
fabrikalarda, oﬁslerde ve her tür kurumda yüzeyleri
temizlemek/dezenfekte etmek için idealdir.

•Spor Kulüpleri, Spor Salonları, Yüzme Havuzları,
Kuaförler, Güzellik Salonları
-Ayak mantarına yol açan mikroplar, zeminin Klorkleen
ile yıkanması sayesinde ortadan kaldırılır.
Klorkleen, kapsamlı bir enfeksiyon kontrol programı
çerçevesinde Klorsept'in tamamlayıcısıdır.

•Ar k temizlerken aynı zamanda ekstra maliyet ve çaba
olmaksızın dezenfekte edebilirsiniz.

Klorkleen'in avantajları
•Klorkleen mikropları hızla öldürür ve baştan sona temizler.
•Sıvıları ölçmeye, dökmeye veya karış rmaya gerek yoktur;
suya sadece bir adet Klorkleen tablet a n ve doğru
solüsyonlar üretmek üzere hızla çözüldüğünü görün.
•Tabletler sızmaz, dökülmez veya sıçramaz!
•Tabletler haﬁ ir ve güvenli şekilde taşınır.
•Klorkleen paketleri kompakt olduğu için küçük bir saklama
alanını kullanır.
•Sadece bir kap Klorkleen ile 150 kovalık güçlü bir temizlik
ve dezenfeksiyon solüsyonu elde edilir.
•Çok parlak zeminlerde lekeye yol açmaz veya kalın bırakmaz.
•Özel düşük köpüklü / yüksek temizlik formülasyonu
•US EPA tescilli tablet büyüklüğü ve formülasyon kullanıma hazırdır.

