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Acidex Chlor Tab 50

125-200 ppm

Weight/Volume : 5 g x 100 tablets 

Water Units & Net Systems
Hygiene Products

Viên sủi sát trùng chứa Chlorine

PHẠM VI SỬ DỤNG: • Khử trùng, phòng ngừa các bệnh như tiêu chảy, dịch tả, thương hàn, vàng 

KHU VỰC SỬ DỤNG LIỀU LƯỢNG

1000-5000 ppmKhử trùng chung tất cả các thiết bị và bề mặt có áp lực 
tất cảcác lĩnh vực động vật, thú y, y tế và thực phẩm.

nhiễm trùng cao trong 

Nước uống                                                                                                                         0,5-1 ppm
Bể bơi                      

Khử trùng chung tất cả các thiết bị và bề mặt có áp lực mầm bệnh trung bình

                                                                           4-6 ppm

THÀNH PHẦN:
5 g Acidex CHLOR TAB 50 
chứa:
2.5 g NaDCC (sodium 
dichloroi-socyanurate)

Nồng độ 
Clo

1 1500
2 3000
3 4500
4 6000
5 7500

Hàm lượng 
PPM cho 1L 
nước với số 
viên Acidex 
Chlor Tab 50 
khác nhau 

Product Code : GD 72  

Packaging : 16 pcs.  

Khử trùng bề mặt và thiết bị bị ô nhiễm dịch tiết, máu, nước tiểu                         10.000 ppm

TIÊU DIỆT VI SINH VẬT :

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
• Chỉ giải phóng Clo khi hòa tan trong nước. Dạng viên nén, độ ổn định cao. Dễ dàng bảo quản và 
sử dụng. Không bị rò rỉ. Trong nước nó giải phóng axit hypochlorous, một hoạt chất có hoạt tính 
diệt khuẩn đối với vi khuẩn gram (+) và gram (-), bào tử vi khuẩn, nấm, tảo, virus • Không bị ảnh 
hưởng bởi những chất hữu cơ • Hòa tan nhanh trong nước tạo thành dung dịch khử trùng trong 
suốt và môi trường axit có pH lên đến 7 • Hiệu quả kinh tế cao • Ít ăn mòn thép không rỉ. • Sản 
phẩm có hiệu quả cao và hiệu suất bền vững, không gây hại cho người sử dụng. 

da, đường tiêu hóa lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và gây tỷ lệ chết cao. • Khử trùng  chuồng trại 
gia cầm, nước uống, khu vực cho cá ăn. • Khử trùng bể bơi, chống lại các bệnh truyền nhiễm theo 
chương trình khử trùng định kỳ • Vệ sinh khử trùng các nơi công cộng, phòng cấp cứu, phòng phẫu
thuật, khử trùng quần áo, găng tay trong bệnh viện. • Rửa rau, trái cây và các nguyên liệu thức ăn 
khác. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng như chất khử trùng trong các khu vực sinh hoạt, chất khử 
trùng cho bình sữa trẻ em.

Salmonella typhi, Shigella 
sonnei,  E.  coli,  Vibro 
cholerae,Streptococcus 
faecalis, vi rút (HIV, HBV, 
HCV), bào tử và nấm.

ỨNG DỤNG: • Tùy thuộc vào khu vực cần khử trùng, áp dụng dung dịch pha sẵn hoặc cho số viên 
thuốc vào nguồn nước cho đến khi đạt giá trị PPM được hiển thị trong bảng liều lượng (mối quan 
hệ giữ tỷ lệ pha loãng và giá trị PPM được đưa ra trong hai bảng bên dưới). • Độ hòa tan trong 
nước của viên Clo sẽ nhanh hơn ở 35oC – 40oC. Thời gian hòa tan trong 5 - 10 phút. • Dung dịch 
mất 1000ppm Clo mỗi ngày. Để khử trùng liên tục nên tiếp tục cho thêm viên thuốc sát trùng vào 
dung dịch.

Số ĐKLH: FKI-05                      
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