
APESIN 
CHLORINE TABLETS 

      13430 N 

Zuivert, ontvlekt, ontgeurt en desinfecteert 

Samenstelling: 
APESIN CHLORINE TABLETS bevat: Natriumdichloorisocyanuraat 85%. 

Een tablet weegt 2,7g en bevat 1,5 g actief chloor. 

 

Eigenschappen: 
De bruistablet vervangt bleekwater. Eenvoudig in gebruik, gemakkelijk 

aan te wenden, veilig op te brengen en zonder risico van spatten door het 

gebruik van tabletten. De bruistablet behoudt haar eigenschappen, terwijl 

bleekwater snel aan doeltreffendheid verliest. 

 

Toepassingsgebieden: 
Voor het desinfecteren van oppervlakken en apparatuur in keukens, 

badkamers, ziekenhuizen en dierenverblijfplaatsen, enz. 

 

Gebruiksaanwijzing: 
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen en 

naspoelen met schoon water. 

Indien de behandelde oppervlakken en materialen met eet- en drinkwater 

in contact kunnen komen is het belangrijk om na de inwerkingstijd 

grondig na te spoelen met schoon water. 

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, zodat het oppervlak 

gedurende de inwerkingstijd steeds nat blijft. 

 

1) Op plaatsen waar eet- en drinkwater worden bereid, behandeld of 

bewaard: 

1 tablet per 5L en 5 minuten laten inwerken 

 

2) In ruimten bestemd voor het verblijf van mensen: 

1tablet per 5L en 5 minuten laten inwerken 

 

3) Voor het gebruik in ziekenhuizen en de overige instellingen voor de 

gezondheidszorg: 

1) Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) uitzondering 

TBC-afdeling: 1tablet per 5L en 5 minuten laten inwerken. 

2) Oppervlakken en apparatuur in de keukens: 1tablet per 5L en 5 

minuten laten inwerken. 

3) Reinigingsmateriaal (dweilen, e.d.): 2 tabletten per 5L en 30 

minuten laten inwerken. 

4) Bedpannen en urinalen: 2 tabletten per 5L en 5 minuten laten 

inwerken. 

5) Toiletten en overig sanitair: 1tablet per 5L en 5 minuten laten 

inwerken. 

6) Instrumentarium (m.u.v. cytoscopen en andere delicate 

medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor 

reiniging en sterilisatie: 1tablet per 5L en 5 minuten laten 

inwerken. 

4) In dierenverblijfplaatsen en bijhorenden ruimten: 1 tablet per liter 

 

Het product niet vernevelen en niet in direct contact met dieren laten 

komen. 

 

Belangrijk voorzorgsmaatregelen: 
Vormt giftige gassen in contact met zuren. Bevordert de ontbranding van 

brandbare stoffen. Schadelijk bij opname door de mond. Irriterend voor 

de ogen en de ademhalingswegen. Zeer giftig voor in het water levende 

organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken. Verpakking droog houden. Niet roken tijdens 

gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 

afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken 

onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Deze stof 

en verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. 

Vraag om speciale instructies/veiligheidsblad. 

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik. 

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Drève Richelle  161K - 1410 Waterloo – Belgium 

Tel : +32 2  352 04 00 - Fax: +32 2 351 08 60 - infos@werner-mertz.com - www.wmprof.com 
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