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CLOX 
tekoče sredstvo za uničevanje zidne plesni 

 
 
Ident izdelka: 0,5 l 0643 

10 kg                       8299 
 

 

Namen: Clox je sredstvo za učinkovito uničevanje plesni in alg na 
površinah. Na osnovi svoje sestave CLOX prodre globoko v 
podlago, intenzivno deluje v daljšem časovnem obdobju ter 
preprečuje ponovno rast in razvoj plesni in alg.  
CLOX je primeren za sanacijo fasadnih in notranjih površin, ki so 
okužene z algami in plesnimi, zlasti v industrijskih obratih (npr. 
v mlekarnah, sirarnah, pekarnah, proizvodnji alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač ipd.) ter v shrambah, kleteh, kopalnicah. 
 

 

Kemijsko-fizikalni 
podatki: 

Videz:  bistra, rumeno-zelena tekočina z vonjem po kloru 
 

Aktivni klor:  < 5 %
 

Topnost v vodi:  popolna v vsakem razmerju  
 

  

Način uporabe: Clox uniči plesen na stenah, zidovih, fasadah, vlažnih 
površinah in fugah med ploščicami v kopalnicah, kuhinjah, 
shrambah in kleteh, industrijskih obratih...  
Na površine kontaminirane s plesnijo ali algami se s pomočjo 
čopiča, razpršilke, čistilne gobice ali valjčka za beljenje nanese 
Clox ter počaka, da se površina posuši. Clox prične učinkovati 
takoj po nanosu na površino. Po potrebi se postopek ponovi. 
Zaradi vonja po kloru se dela pri odprtem oknu. Dokler vonj po 
kloru ne izgine, se ne priporoča bivanje v prostoru.  
Pri sanaciji fasadne površine priporočamo predhodni poskus 
delovanja sredstva na manjši površini fasade. Po končani 
uporabi sperite pršilko ali čopič z vodo. 
Pri delu se nosi primerna zaščitna obleka, zaščita za oči/obraz. 
 

  

Opozorilo: Vsebino Cloxa ne prelivajte v drugo embalažo. Pazite, da 
izdelek ne razlijete na tkanine/tapecirano pohištvo/preproge, na 
emajlirane površine in površine prevlečenih s kovino, na 
naravni les/parket, naravni kamen / marmor (učinek beljenja). 
Če se razlije, obrišite in temeljito sperite. Po vsaki uporabi roke 
operite v čisti vodi.  
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NE MEŠAJTE S KISLINAMI IN DRUGIMI ČISTILNIMI 
SREDSTVI, LAHKO SE SPROŠČA NEVARNI PLIN KLOR. 
Upoštevajte oznake, obvestila in opozorila na etiketi 
embalaže! 
Nevarni učinki in prva pomoč: Draži oči in kožo.  
Pri poškodbi preprečiti nadaljnji stik s sredstvom, onesnažena 
oblačila, obutev in opremo odstraniti in pred ponovno uporabo 
dobro oprati. 
Ukrepi pri vdihavanju: Ponesrečenca prenesti na svež zrak. 
Tesno obleko zrahljati. 
Ukrepi pri stiku s kožo: Prizadete dele telesa temeljito izprati 
z veliko vode. Če se vzdraženost širi poiskati zdravniško 
pomoč. 
Ukrepi pri stiku z očmi/sluznico: Takoj popiti veliko vode. Ne 
izzivati bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč. 
Ukrepi pri zaužitju: Takoj popiti veliko vode. Ne izzivati 
bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč. 
Vpliv na okolje: Preprečiti dostop v podtalnico, vodotoke in 
kanalizacijo. Zelo strupeno za vodne organizme. 
Biocid uporabljajte previdno. Pred uporabo preberite vse 
informacije o proizvodu.  
 

  

Pakiranje: 500 mL in 10 kg embalaža 
 

  

Skladiščenje: Proizvod hranite v originalni, dobro zaprti embalaži, pokončno, 
izven dosega otrok. Proizvod ne izpostavljajte izvorom toplote. 
Z neporabljenim izdelkom in z neoprano embalažo ravnajte kot 
z nevarnim odpadkom. 
 

  

Rok uporabe: 18 mesecev pri pogojih skladiščenja.
  


