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Megamax Profi Baktoklor 

tekoči klorni preparat za dezinfekcijo v živilski industriji 

 
Ident izdelka: 10 kg 10125 

 
  

Namen: MEGAMAX PROFI BAKTOKLOR je tekoče sredstvo, na osnovi 
stabiliziranega natrijevega hipoklorita. MEGAMAX PROFI 

BAKTOKLOR deluje učinkovito na širok spekter mikroorganizmov. 
Posebna kombinacija alkalij daje proizvodu tudi čistilne 
lastnosti. 
MEGAMAX PROFI BAKTOKLOR se uporablja za sanitacijo v živilski 
industriji, za      dezinfekcijo prostorov, naprav, delovnih 
površin, delovnega orodja, posode in   zaščitnih delovnih oblek. 
Primeren je tudi za dezinfekcijo v živinoreji in veterini, ter pri 
preskrbi s pitno vodo 
 

  

Kemijsko-fizikalni 
podatki: 

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

Aktivni klor:  min.6 % 
 

Topnost v vodi:  popolna v vsakem razmerju 
  

Način uporabe: MEGAMAX PROFI BAKTOKLOR uporabite v obliki hladne vodne 
raztopine. Uspešno 
delovanje MEGAMAX PROFI BAKTOKLORA je v veliki meri odvisno 
od predhodnega čiščenja. Pri pomanjkljivem čiščenju se 
dezinficiens veže z maščobo in je zato oslabljen v delovanju.  
MEGAMAX PROFI BAKTOKLOR v mesni in mlečno-predelovalni 
industriji uporabite za razkuževanje vseh trdih površin, posod, 
naprav in pripomočkov. Za dezinfekcijo uporabite 0,3 - 0,5 % 
raztopino MEGAMAX PROFI BAKTOKLORA (0,6 - 1 dcl MEGAMAX PROFI 

BAKTOKLORA raztopite v 20 l hladne vode). Počakajte, da  
razkužilo učinkuje 10 - 20 minut, nato površine temeljito sperite 
z vodo. 
MEGAMAX PROFI BAKTOKLOR je zelo primerno sredstvo za 
dezinfekcijo v živinoreji za valilnice, napajalnike, krmilnike, 
objekte za rejo prašičev,  perjadi, zajcev ipd. Priporočamo, da 
prostor, orodje in naprave  predhodno temeljito očistite, nato 
dezinficirajte z 0,5-1,0 % raztopino MEGAMAX PROFI BAKTOKLORA 
(1-2 dcl / 20 l hladne vode). Po končani dezinfekciji prostore 
dobro prezračite in vselite živali potem, ko vonj po 
dezinfekcijskem sredstvu izgine. 
Za potrebe veterinarske službe uporabite MEGAMAX PROFI 

BAKTOKLOR v koncentraciji 0,3-1,0 % (0,6 - 2 dcl / 20 l hladne 
vode).  
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Pri preskrbi s pitno vodo dodajte 4-6 ml MEGAMAX PROFI 

BAKTOKLORA na 1 m3 oz. 0,4-0,6 dcl MEGAMAX PROFI BAKTOKLORA 

na 10 m3 vode, odvisno od mikrobiološke oporečnosti vode. Po 
30 minutnem kloriranju mora rezidualni klor variirati v mejah od 
0,1-0,3 mg/liter vode. 
Korozivnost: MEGA MAX PROFI BAKTOKLOR ne deluje korozivno na 
nerjaveče jeklo, keramične ploščice in umetne mase. 
Priporočamo, da kovinske predmete po dezinfekciji sperete z 
vodo. 
 
Učinkovitost delovanja: Dezinfekcijski učinek MEGAMAX PROFI 

BAKTOKLORA izvira iz vsebnosti aktivnega klora. Učinkovitost 
delovanja je preizkusil Univerzitetni zavod za zdravstveno in 
socialno varstvo v Ljubljani, po suspenzijski metodi (DGHM) z 
ustreznimi testnimi sevi. Ugotovljeno je bilo, da MEGAMAX PROFI 

BAKTOKLOR že v nizki koncentraciji po 5 minutnem delovanju 
učinkovito uniči bakterije, plesni in kvasovke. 
 

  

Opozorilo: Vsebino MEGAMAX PROFI BAKTOKLORA 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.  
 
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 
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kanalizacijo. Zelo strupeno za vodne organizme. 

Biocid uporabljajte previdno. Pred uporabo preberite vse 
informacije o proizvodu.  

  

Pakiranje: 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: 6 mesecev od datuma odtisnjenega na embalaži, pri pogojih 
skladiščenja. 

  


