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EELLLLEESSAANN  LL  
Tekutý sanita ční prost ředek na bázi aktivního chlóru 
 
 
Složení  
Chlornan sodný 15 % koncentrace, hydroxid 
sodný 15 % konc., sekvestrační činidla 5 %. 

 
Popis  
ELLESAN L je silný čisticí prostředek s vysokým 
obsahem aktivního chlóru, který obsahuje alka-
lické soli sodíku a v kombinaci povrchově aktiv-
ních látek (sekvestranty) vytvoří emulgační čini-
dlo, které zmenšuje povrchové napětí mastných 
kyselin. 

ELLESAN L díky své vůni nachází široké uplat-
nění v odvětví vína, potravin, mléka a mléčných 
výrobků. 

ELLESAN L se používá při čištění cisteren 
a kontejnerů z nerezové oceli, betonu a skleně-
ného vlákna, nátěru na bázi epoxidových prysky-
řic, systémy pro vinifikaci, potrubí, filtry a stáče-
cích zařízení, CIP potrubí atd.… 

ELLESAN L díky složení m ůže být použit v 
přítomnosti tvrdé vody, kdy zamezuje tvorb ě 
vodního kamene na nádržích. 
Při použití p řípravku dodržujte platné sm ěrni-
ce. 
 
Návod na použití  
Roztok o požadované koncentraci vytvoříte zře-
děním produktu ve vodě. Teplota pracovního 
roztoku je doporučena cca 40 °C.  

Přípravek je vhodný i pro cirkulační systémy. 

 
Dávkování 
0,5-3% roztok 
2% roztok při počáteční teplotě 60 °C 

Prostředek může být aplikován různým způso-
bem (plnění, recyklace, kropení…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po použití vždy sanitovaný povrch dobře oplách-
něte čistou vodou. 

Vytvořený 1% roztok obsahuje v počátečním 
stádiu cca 375 ppm chlóru, zajišťující optimální 
úroveň hygieny. 

 

Balení  
25 kg barely 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Otevřené balený důkladně uzavřete. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) je tento 
přípravek klasifikován: GHS09 životní prostředí, 
GHS05 Korozivní a žíravé látky, GHS07 Dráždi-
vé látky. 

Při prodeji vám bude s první dodávkou předán 
Bezpečnostní list prostředku. 
Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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