
 

 

OCEAN TD - ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА 
СИСТЕМИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
  
 
Приложение:  
OCEAN TD е силен дезинфектант, 
който отстранява миризми и се 
използва за почистване на танкове за 
отпадъчни води, умивални и 
тоалетни. Препаратът премахва 
плесента и неприятните миризми от 
тези места.  
Може да се прилага върху 
емайлирани, керамични и 
порцеланови повърхности. Осигурява 
чиста и хигиенична среда в танковете 
, благодарение на дезинфекциращите 
си свойства, като в същото време 
премахва упоритите петна. 
Препаратът е икономичен и лесен за 
употреба.  
Употреба: OCEAN TD се прилага 
чрез циркулация, напръскване, 
нанасяне с парцал или четка. След 
почистване, повърхността трябва да 
се изплакне обилно с вода. При 
почистване на петна се приготвя 
разтвор в съотношение 1/5 – 1/20  
Мерки за безопасност:  
Не смесвайте с други химикали. 
OCEAN TD е мощен дезинфектант. 
Не го поглъщайте. Избягвайте контакт 
с кожата, очите и дрехите. Ако това се 
случи, изплакнете обилно с вода.  
 
Външен вид: Оранжева течност 
Специфично тегло: 1,05 g/cm3 ( 20⁰ 
C ) 
Ph: 2-3 
Точка на възпламеняване: - 
Корозионен ефект: Не прилагайте 
върху алуминий, цинк или сплави 
 
 
 
 
 

OCEAN TD DISINFECTANT FOR 
WASTE WATER SYSTEMS 
  
 
Area of Use:  
A strong disinfectant and odor remover 
that is used for cleaning of waste water 
tanks, lavatories and toilets. Eliminates 
calcification, turning green and stink 
from these places.Can be applied on 
enamel, ceramic and porcelain 
surfaces.Provides a clean and hygienic 
medium tanks to its disinfectant 
characteristic while eliminating 
persistent stains.Easy to use and 
economical.  
 
Usage: İt is applied by circulating, 
spraying, wiping and brushing 
methods.After cleaning wash the area 
with plenty of water.  
For spot cleaning with water dilution at 
1/5 - 1/20  
 
Safety Measures:  
Do not mix it with other chemicals .İt is a 
powerful disinfectant. Do not 
swallow.Avoid contact with eyes,skin 
and cloths.İn case of contact wash with 
plenty of water.  
 
Appearance: Orange liquid 
Specific weight: 1,05 g/cm3 ( 20 C de ) 
Ph: 2-3 
Flashing Point: -  
Corrosive effect: Don’t apply on 
aluminum,zinc or alloys 


