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Link do produktu: https://chemialodz.pl/podchloryn-sodu-p-33.html

PODCHLORYN SODU
Cena brutto

73,80 zł

Cena netto

60,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PODCHLORYN SODU

Opis produktu
Podchloryn sodu - Techniczny ( trwałość 30 dni )
NaClO

Podchloryn służy do wybielania w przemyśle papierniczym i włókienniczym. Produkt posiada właściwości bakteriobójcze oraz
antyseptyczne. Ma właściwości zabijające drobnoustroje, wirusy i grzyby, Jest składnikiem środków do dezynfekcji mycia
wszelakich pomieszczeń i powierzchni. W przemyśle papierniczym do zapobiegania i hamowania pojawiania się śluzu w masie
papierniczej.

Podchloryn sodu – zastosowanie
1. uzdatnianie i dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia oraz na cele gospodarcze (baseny, stacje uzdatniania wody,
ujęcia wody, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, do zwalczania życia biologicznego w układach wody chłodniczej)
2. dezynfekcja i mycie pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (również mających kontakt z żywnością), doskonale sprawdza się
przy utrzymaniu czystości basenów
3. dezynfekcja instalacji przemysłowych, urządzeń i maszyn, naczyń
4. wybielacz w przemyśle papierniczym i włókienniczym
5. dezynfekcja armatury sanitarnej, kabin prysznicowych, zlewów, umywalek, muszli klozetowych, pisuarów oraz innych
urządzeń sanitarnych
6. odkażanie w różnych gałęziach przemysłu
7. Podchloryn sodu znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym w tartaku, niszczy grzyby zawarte w drzewie, opryski
drzewek dla sadowników, wybiela drewno i tkaniny, czyści toalety, studnie, ujęcia wody pitnej, wodociągi, szamba i
sanitariaty, niszczy bakterie i grzyby
8. dezynfekcja szklarni, gabinetów lekarskich, wytwórni lodów, ubojni zwierząt, stajni, brudnych stanowisk pracy,
etc...Substancja przeznaczona wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

W naszej ofercie posiadamy:
Podchloryn Sodu o stężeniu min. 15 %
Dostępne opakowania:
5L , 25KG , 1000L
Data przydatności 1 miesiąc.
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Antidotum
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Karta charakterystyk i specyfikacji technicznych dostępna na żądanie.
Wysyłka: Kurier - ADR

Produkt posiada dodatkowe opcje:
KG-L: 5L , 25KG , 1000L
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