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Baktra-Tab 512B is een desinfectiemiddel in tabletvorm met bactericide werking. Het gebruik 
van Baktra-Tab 512B is uitsluitend toegestaan als desinfectiemiddel op oppervlakken, 
apparatuur en materialen in verzorgingsinstellingen, grootkeukens, de voedingsindustrie, 
scholen, sportcentra en zwembaden (niet in zwembadwater) in een dosering van 1 tablet per 5 
liter water. 
GEBRUIKSAANWIJZING: De te behandelen oppervlakken eerst grondig reinigen met een 
geschikt reinigingsmiddel. Vervolgens afspoelen met proper water en overtollige vloeistof 
verwijderen. Desinfecteren met Baktra-Tab 512B. Tijdens het desinfecteren voldoende vloeistof 
gebruiken zodat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Het is vereist om 
Baktra-Tab 512B na de inwerkingstijd grondig na te spoelen met proper water indien de 
behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen.
OPGELET: NIET SAMEN MET ANDERE PRODUCTEN GEBRUIKEN/ ER KUNNEN SCHADELIJKE 
GASSEN VRIJKOMEN (CHLOOR)
Dosering: 1 tablet/5L water
Inwerkingstijd: 15 min.
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: 99,5% Natriumdichloorisocyanuraat, dihydraat
• Vorm: tablet
• Kleur: wit
• PH-waarde: 6 (gebruiksoplossing)
• Gevaarlijke reacties: niet van toepassing
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte met een 
temperatuur tussen 0° en 40°C, laat geen water de verpakking binnendringen. Verwijderd 
houden van VUUR, WARMTE, VLAMMEN en direct zonlicht.
• Hantering: vermijd aanraking met de ogen, de huid en de kledij. 

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: handschoenen (butylrubber, nitrilrubber).
• Gezichtsbescherming: een veiligheidsbril of gelaatsscherm.
• Veiligheidskledij: draag geschikte werkkledij.

Eerste hulp
• Huid: spoelen met water.
• Ogen:  onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen.
• Inname: de mond spoelen met water, veel water drinken en slachtoffer onmiddelijk naar het 
ziekenhuis brengen.

Verkoopseenheid : 800gr

Artikelcode:  JA0104
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