
side 1 af 2 Food & Beverage Division

P3-klortablet 
Beskrivelse Desinfektionstablet til anvendelse indenfor 

levnedsmiddelindustrien 

Produktfordele • enkel håndtering og dosering

• stabil klorkoncentration – sikker desinfektion

• meget lidt korrosiv p.g.a. neutral pH i brugsopløsningen

Egenskaber
Koncentrat Udseende: hvid tablet

Opbevaring: undgå varme og direkte sollys.

Holdbarhed: min. 1 år

Opløselighed: let og hurtig opløselig

Tabletvægt: ca. 2,7 g

Brugsopløsning pH: ca. 7

Indholdsdeklaration Klor, 1,5 g pr. tablet.

Godkendelse Fødevaredirektoratet: 
- journal nr. 1134/6 − 2/79   (desinfektion i fødevarevirksomhed )
- journal nr. 2421 − 1B/80    (desinfektion i fødevarevirksomhed)
- journal nr. 1134/6 − 2/79   (yveraftørring/pattedyp)
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Anvendelse P3-klortablet desinficerer effektivt patteaftørringsklude,
malkeanlæg og gårdtanke efter vask med almindelig
rengøringsmiddel. Effektivt selv til desinfektion af maskiner,
redskaber, vægge og gulve.

P3-klortablet anvendes i en koncentration på 2 stk. P3-
klortabletter til 10 liter vand  ( svarende til 300 ppm klor ).

Brugstemperatur: 20°C − 40°C

Ved patteaftørring: anvend en klud pr. ko.
Den brugte yverklud skal rengøres grundigt.

Opløsningen er kun beregnet til en malkning. Læg kluden i en ny
kold kloropløsning mellem de enkelte malkninger.

Vigtigt! Vær opmærksom på risikoen for sammenblanding, herunder
blanding i afløb, af forskellige typer kemikalier ved anvendelse.
F.eks. vil der være risiko for dannelse af farlige klorgasser ved
samtidig brug af klorholdige og syreholdige produkter.
Vær ligeledes opmærksom på risikoen for påvirkning af
rensningsanlæg og andre biologiske systemer ved udledning af
kemikalieholdigt spildevand - specielt ved anaerobe eller mindre
rensningsanlæg. Dette gælder især ved udledning af biocide
produkter og produkter med højt eller lavt pH. 

Sikkerhed Faremærkningen på P3-klortablet  er: Sundhedsskadelig (Xn)

For relevante risiko- og sikkerhedssætninger henvises til den
tilhørende 16-punkts leverandørbrugsanvisning.

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor aktuelle viden og erfaringer. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerede
egenskaber eller for egnetheden til et specifikt formål. Endvidere, grundet en række parametre som kan påvirke brugen af vore produkter,
fritager dette ikke brugeren for selv at undersøge produktets anvendelighed og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger som skal træffes.
Yderligere skal en mulig krænkelse af patentrettighederne undgås.  
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