
Clorovit este un brand românesc creat pentru dezinfectarea suprafețelor.
Produsul răspunde unei nevoi urgente cauzate de apariția pandemiei de 
Covid-19, situație care presupune o atenție mult mai mare a felului în care 
protejăm suprafețele exterioare cu care venim în contact zi de zi. Majoritatea 
produselor de dezinfectare depind de importuri și transport internațional. 
Astfel piața românească a rămas vulnerabilă, cu stocuri epuizate și dificultăți 
în a reface necesarul de produs pe piață. 
Chimcomplex și-a modificat liniile de producție și a primit  aviz de biocid în 
baza Ordinului nr. 525 /27.03.2020 de la Ministerul Sănătății pentru produsul 
hipoclorit de sodiu concentrație 1.25%, ceea ce ușurează accesul populației 
la acest produs.

Hipocloritul de Sodiu este recomandat de  WHO (Organizația Mondială a Sănătății )
și de EPA (Agenția de Protecție a Mediului a SUA ) ca fiind o soluție eficientă 
pentru dezinfecție și decontaminare în lupta cu virusul Covid-19.

Hipoclorit de sodiu
1,25 %

ANTIBACTERIAN

DEZINFECTANT

Gata de folosit

Prevenția este contribuția ta!



ÎNTREBARI ȘI RĂSPUNSURI DESPRE CLOROVIT

1. Ce este Clorovit?
Clorovit este un agent de curățare și dezinfectare pentru suprafețe tari de interior 
și exterior. Clorovit este hipoclorit de sodiu în soluție de 1.25% și poate fi utilizat 
ca atare.

2. Clorovit este un produs avizat de Ministerul Sănătății?
Chimcomplex a primit în baza Ordinului nr. 525 /27.03.2020 de la Ministerul 
Sănătății permis de plasare pe piață pentru produsul hipoclorit de sodiu 
concentrație 1.25%.

3. Care este activitatea biocidă a lui Clorovit, hipoclorit de sodiu soluție 1,25% 
clor activ?
Clorovit (hipoclorit de sodiu 1,25%) a fost testat și certificat ca biocid împotriva 
bacteriilor și fungilor.

4. În cât timp își face efectul Clorovit după ce sunt dezinfectate 
suprafețele cu el?
Activitatea bactericidă și fungicidă a produsului se realizează după dezinfectare, 
într-un timp de contact de aproximativ 5 min.

5. De ce sa folosesti hipoclorit de sodiu în dezinfectarea suprafețelor?
Hipocloritul de Sodiu este recomandat de WHO (Organizația Mondială a Sănătății) 
și de EPA (Agenția de Protecție a Mediului a SUA ) ca fiind o soluție eficientă 
pentru dezinfecție și decontaminare în lupta cu virusul Covid-19.
În data de 19.03.2020, Organizația Mondială a Sănătății a publicat ghidul cu nr. 
WHO/2019-nCoV/IPC_WASH/2020.2 privind substanțele active recomandate 
împotriva COVID-19, unde precizează:
“Mulți dezinfectanți sunt activi împotriva virușilor încapsulați, cum ar fi virusul 
COVID-19, inclusiv dezinfectanții spitalicești utilizați în mod obișnuit. În prezent, 
OMS recomandă utilizarea de:
• hipoclorit de sodiu de 0,5% (echivalent cu 5000 ppm) pentru dezinfectarea 
suprafețelor. 
• alcool etilic 70% pentru dezinfectarea echipamentelor reutilizabile (de exem-
plu, termometre);



6. Cum se folosește Clorovit?
Suprafețe: Soluția se aplică direct pe zonă/suprafața care trebuie dezinfectată și 
se distribuie /dispersează uniform pe întreaga suprafață.
Se lasă să acționeze timp de 5 minute. Pentru 1 mp suprafață netedă/lucioasă 
sunt necesari 20 ml soluție, iar pentru suprafețele rugoase consumul crește până 
la 0,5 l/mp.

7. Se poate folosi în siguranță produsul Clorovit (hipocloritul de sodiu de 1,25%)?
Da, dacă se folosește conform indicațiilor de pe etichetă. Majoritatea sistemelor 
de tratare a apei din SUA și Europa utilizează hipocloritul de sodiu pentru 
purificarea apei de băut de aproape 100 de ani. Dacă se folosește incorect, 
hipocloritul de sodiu poate provoca iritarea pielii și a ochilor. De aceea, este 
important ca produsul  să fie depozitat și utilizat atent, evitând contactul cu pielea 
și având grijă să nu îl împroșcăm în ochi. 

8. Este hipocloritul de sodiu (Clorovit) sigur pentru mediul înconjurător?
De îndată ce a fost utilizat, hipocloritul de sodiu se descompune rapid, formând 
sare și apă. Diverse analize științifice detaliate au arătat că hipocloritul de sodiu 
nu este toxic pentru mediul acvatic în concentrații limitate.

9. Clorovit este un produs sigur?
Responsabilitatea față de client este valoarea de bază a companiei noastre, de 
aceea asigurăm că toate informațiile furnizate până în acest moment sunt supuse 
expertizei companiei și conforme legislației în vigoare. 
De regulă alergiile sau toxicitatea se produc dacă intri în contact direct cu o 
concentrație crescută de hipoclorit de sodiu. Concentrația de hipoclorit de 1.25% 
comercializată de către Chimcomplex este sigură pentru sănătatea populației sau 
a animalelor. De asemenea, trebuie respectate recomandările de utilizare și pre-
cauțiile pe care noi le oferim la achiziționarea produsului. 
Hipocloritul de sodiu nu este persistent și se disipă repede în contact cu solul, de 
aceea nu sunt estimate efecte toxice pe termen scurt sau lung asupra plantelor.

ATENȚIE



10. Cum se depozitează Clorovit?
Clorovit se păstrează în ambalajul original sau în rezervoare adecvate, conform 
recomandărilor din fișa cu date de securitate, ferit de surse de căldură și lumină. 
Produsul se va depozita și păstra în spații special amenajate la temperaturi de 
max. 25°C, bine ventilate.
Termenul de valabilitate a produsului este de 180 de zile de la data fabricației.
A nu se lăsa la îndemână copiilor.

11. Care sunt precauțiile pentru utilizarea Clorovit?

Inhalare: Cauzează iritații asupra sistemului respirator.
Contact cu pielea: Cauzează iritații. Este obligatorie spălarea mâinilor 
după utilizare.
Contact cu ochii: Cauzează iritații asupra ochilor. Semnele iritării sunt lacrimare 
abundentă, conjunctivită.
Ingerare: Dacă este ingerată, substanța provoacă iritații asupra cavității bucale, 
esofag,  stomac. A se consulta instrucţiunile speciale/ fişa cu date de securitate.

12. Cum se poate achiziționa Clorovit?

Produsul se poate achiziționa în ambalaje de tip IBC de o tonă sau în cisterne 
auto, urmând ca în perioada următoare să se distribuie îmbuteliat și în alte 
recipiente, pentru utilizatorii cu consumuri mai mici.
Detalii de contact pentru achiziție:
clorosodice@chimcomplex.com |

Râmnicu Vâlcea: 0250 701 830 | 0250 701 781
Onești: 0234 302 042 | 0234 302 050

www.chimcomplex.ro  I www.clorovit.ro



Hipoclorit De Sodiu, Clor Activ 1,25 %

Produsul poate fi pulverizat în condiții de siguranță în spațiile publice, atât în 
clădiri și mijloace de transport, cât și în spații exterioare, cum sunt parcurile 
și amplasamentele publice. Chimcomplex are posibilitatea de a pune 
Clorovit la dispoziția serviciilor publice în cantități mari, produsul putând fi 
utilizat cu pulverizatoare industriale. 

Gata de folosit!

PREȚ:

400 de lei + TVA ( VRAC )
450 de lei + TVA 
( IBC 1000 de litri )

ANTIBACTERIAN

DEZINFECTANT

Prevenția este 
contribuția ta!



Suntem la lucru pentru a susține linia întâi.
Produs în Romania de Chimcomplex

Hipoclorit de sodiu
1,25 %

ANTIBACTERIAN

DEZINFECTANT

Gata de folosit

clorosodice@chimcomplex.com
Râmnicu Vâlcea: 0250 701 830 | 0250 701 781, 
Onești: 0234 302 042 | 0234 302 050

400 de lei + TVA ( VRAC )
450 de lei + TVA 
( IBC 1000 de litri )

COMANDĂ AICI



Suntem la lucru pentru a susține linia întâi.
Chimcomplex este unic producător în România al substanțelor active biocide 
pe bază de clor și hipoclorit de sodiu și unul din cei mai importanţi fabricanţi 
de produse chimice din România. Compania operează cel mai mare combinat 
chimic din România, având două platforme industriale la Onești și Râmnicu 
Vâlcea și este cel mai mare exportator cu capital privat românesc.

Compania produce hipoclorit de sodiu soluție cu o concentraţie de 12,5% din 
anul 1960 pentru care are aviz de biocid emis de către Comisia Națională 
pentru Produse Biocide. Produsul este comercializat atât la nivel național, cât 
și internațional fiind utilizat în România, Moldova, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, 
Serbia și alte 31 de țări.

Cu peste 60 de ani experiență, compania produce și comercializează produse 
clorosodice, polioli-polieteri, oxoalcooli plastifianți, cloruri anorganice, sol-
venţi organici, alchilamine produse de sinteză organică şi gaze tehnice dar și 
alte soluții care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităților și 
industriilor. 

Chimcomplex S.A. 
Str. Uzinei nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România
Tel. 0250/701.200; Fax 0250/735.030
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.ro


