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GLOBATABS®   
  
Klooritabletit  
  
Tuotteen ominaisuudet 
• vapauttavat veteen liuetessaan tarkkaan 

mitatun annoksen stabiilia aktiiviklooria  
• laaja vaikutus bakteereja, sieniä, itiöitä, 

prioneja, alkueläimiä ja viruksia vastaan  
• tutkimukset ovat osoittaneet, että 

trokloseeninatrium liuokset ovat aktiivisia ja 
tehokkaita jopa 10 viikon ajan, jos liuos 
pidetään suljettuna, puhtaassa pakkauksessa ja 
suojassa suoralta auringonvalolta!  

• moninkertaisesti tehokkaampi kuin normaalia 
hypokloriittia sisältävät tuotteet!  

  
Koostumus  
2,7g trokloseeninatrium, adipiinihappo  
  
Käyttö 
Pintojen desinfioimiseksi ja epämiellyttävän 
hajun poistamiseksi pese tilat (seinät, ovet, lattiat) 
ja välineet käyttöliuoksella. Liuota 1 tabletti (3,35 
g) 1,5 L:aan vettä saadaksesi 1000 ppm 
aktiivikloorin liuosta (ks. taulukko).   

Vapaa  kloori  
käyttöliuoksessa Tabletit 

(kpl) 
Vesi  
(L) ppm % 

100     0,01     1     15     
200     0,02     1     7     
300     0,03     1     6     
500     0,05     1     3     
1000     0,1     2     3     
2000     0,2     4     3     
3000     0,3     2     1     
5000     0,5     10     3     
10000     1     20     3     

  
Uima-altaan klooraus:  
Vapaa kloori on vedessä olevaa klooria, jota alussa 
lisätään veteen ja jolla on suuri desinfiointikyky, eli 
kyky pitää vesi puhtaana ja kirkkaana, ja joka ei ole 
vielä reagoinut veteen sisältyvien orgaanisten 
aineiden kanssa. Vapaa kloori ei ärsytä ihoa tai 
silmiä, ja tarve riippuu lämpötilasta, 
auringonpaisteesta, uimarien määrästä ja saasteista. 
Uima-altaan veden turvallisuuden varmistamiseksi 
uimavesi tulee desinfioida säännöllisesti, jotta 

vapaan kloorin pitoisuus vedessä olisi 0,5...2 ppm 
(mg/l). Vapaan ja sidotun kloorin pitoisuus altaan 
vedessä sekä veden pH, sameus ja lämpötila tulee 
tarkistaa joka päivä monta kertaa. Katso 
annostelutaulukko.  
  

Vapaa  kloori  
käyttöliuoksessa Tabletit 

(kpl) 
Vesi  
(L) ppm % 

0,5     0,00005 1     3000     
1     0,0001     1    1500     
1,5   0,00015    1     1000     
2    0,0002     2     1500     
  
Vaikutusaika  
200 ppm – 30 minuuttia. . Huuhtele 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat 
pinnat.  
Käyttöliuoksen pH ca 6,0  
 
Varoitus 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa 
hengitysteiden ärsytystä. Haitallista nieltynä. 
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia. Lue merkinnät ennen käyttöä. 
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen 
hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/ 
suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. 
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty 
kemikaalia käytettäessä. Pese kädet huolellisesti 
käsittelyn jälkeen. Käytä ainoastaan ulkona tai 
tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä 
päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. 
  
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet   
Fysikaalinen olomuoto: valkoinen tabletti  
Haju:   tyypillinen  
pH:    5,5-6,5 (20°C)  
Liukenevuus:          500 g/l (25°C)  
 
Säilytys   
Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. 
Säilytä 5–30°C:n lämpötilassa suojassa, hyvin 
ilmastoidussa tilassa, suojaa lämmöltä ja 
sytytyslähteiltä, suoralta auringonsäteilyltä. 
 
Pakkaus 
300 tablettia pakkauksessa  


