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1. BYO CLOR INALBITOR  PARFUMAT - solutie pentru curatarea, inalbirea si 

igienizarea materialelor textile, pardoseli, instalatii sanitare, etc. 

 
2. INGREDIENTE:  

- 1% sau mai mult, dar mai putin decat 10%: Hipoclorit de sodiu CAS No: 7681-52-9 ,  

- mai putin decat 0,1 %: Parfum. 

 

3. Conditiile tehnice de calitate: 

 

Nr. Parametri Valori 

1 Aspect lichid  omogen 

2 Culoare Alb-galbui 

3 Miros specific igredientelor, usor parfumat 

4 pH-ul solutiei,   T = 20°C   10-11 

5 Continut in clor activ %   min.1,0125 

 *(in momentul amabalarii) 

 

4. Recomandari pentru utilizarea produsului  
Pentru spalare automata: puneti in masina de spalat numai lucruri albe. Alegeti programul cel 

mai scurt. Concomitent cu introducerea apei, pentru o incarcare de ~4,5 kg rufe murdare turnati 

in cutiuta pentru detergent aprox. 1 pahar (100 ml) BYO INALBITOR PARFUMAT. NU 

ADAUGATI DETERGENT pe durata acestui program. Detergentul se va adauga dupa 

terminarea programului scurt. 

Pentru spalarea manuala puneti lucrurile albe la inmuiat intr-o solutie de 10 kg apa in care ati 

adaugat 1 pahar (100 ml) BYO INALBITOR PARFUMAT. Lasati ~ 10 minute (pana la 

disparitia petelor). Rufele ingalbenite sau cu pete persistente se pun la inmuiat in 10 kg apa 

fierbinte  (70-90 ˚C) in care ati adaugat 1 pahar (100 ml) BYO INALBITOR PARFUMAT. 

Lasati 10-15 minute, dupa care se clatiti bine. Este indicata o clatire energica intermediara. 

Nu folositi produsul pentru lana, matase, piele, covoare si materiale colorate. 

Pentru curatarea suprafetelor (mozaic, ciment, plastic, faianta, gresie, suprafete emailate) se 

utilizeaza produsul in dilutie 1:8 (o parte produs la 7 parti apa), se lasa sa actioneze 10 min., 

dupa care se clateste cu apa. Atunci cand curatarea se face prin stergere, este necesara o cantitate 

de 100-200 ml dilutie la 1 m3, in functie de particularitatile si gradul de murdarie al suprafetei ce 

se intentioneaza a fi curatata.  

Pentru curatarea obiectelor casnice (chiuvete, cazi de baie, obiecte emailate, etc) folositi 1 + ½ 

pahar (200 ml) BYO INALBITOR PARFUMAT la 5 kg apa. Pentru petele dificile se 

diminueaza cantitatea de apa din amestec. 
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         5.Ambalare, etichetare si transport 

5.1. Produsul se ambaleaza in recipienti din HDPE avand capacitatea de  2000 ml. 

5.2. Ambalajele sunt etichetate individual cu etichete autocolante inscriptionate si 

marcate in conformitate cu prevederile CLP (Regulamentul (CE) nr.1272/2008 

privind clasificarea, etichetarea si ambalarea sustantelor si amestecurilor. 

Fiecare eticheta va contine urmatoarele date: 

* numele, adresa şi numărul de telefon ale furnizorului amestecului;  

* cantitatea nominală din amestec din pachetele puse la dispoziţia publicului larg, 

cu excepţia cazului în care această cantitate este specificată în altă parte pe pachet; 

identificatori de produs; şi, dacă este cazul:  

* pictograme de pericol;  

* cuvânt de avertizare;  

* fraze de pericol;  

* fraze de precauţie adecvate. 

5.3 Depozitarea se face numai in ambalajul original inchis etans, in spatii curate, 

inchise, bine aerate si ferite de inghet si temperaturi mai mari de 30 ºC, ferit de 

razele solare.  

         5.4 Transportul se face doar cu mijloace de transport acoperite. Fiecare 

transport va fi insotit de un document de certificare a calitatii care sa se refere la 

lotul respectiv, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare. 

 

          6.Termenul de valabilitate 

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricatiei, in conditiile stipulate 

la pct.5.3 depozitare. 
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