
SURFAN PRESPOT
Detergent pro prespotting (předdetáš), šetrný a neagresivní

vůči vláknům a barvám

Charakteristika - SURFAN PRESPOT je směs šetrných čisticích prostředků.
Vlastnosti    - vzhled čirá kapalina

- barva jasná
- vůně charakteristická
- pH při 20 °C 6,5
- hustota při 20 °C 0,95 g/ml
- bod tuhnutí pod -7 °C
- rozpustnost ve vodě čirý roztok při libovolném zředění
- rozpustnost v PER čirý roztok při libovolném zředění.

Účinky - SURFAN PRESPOT má vynikající zjasňovací schopnost
- chrání oděvy před šednutím
- má velmi vysokou rychlost filtrace
- působí šetrně na vlákna a barvy
- má vysokou dispersní schopnost.

Použití - lze použít pro řadu aplikací
- ruční nebo sprejový prespotting v kombinaci s vodou nebo párou
- odstraňování vodou rozpustných nečistot (zbytků potravin, rez nebo
pivo apod.)
- prespotting semiše.

Postup - prespotting
- neředěný se používá na oděvy z choulostivých a vlněných vláken
- 2 díly SURFANU PRESPOT a 1 díl vody pro ostatní oděvy.
Skladování - lze jej skladovat po dobu 2 let. Obal musí být po použití pevně
uzavřen.
Balení - plastové kontejnery o objemu 10 kg, 20 a 25 kg,  ECOBOX o objemu 20
kg.
Katalog. číslo - 710410 = 10 kg, 710420 = 20 kg, 710425 = 25 kg.

Pokyny, které se týkají uvedeného výrobku, podávají pouze všeobecnou informaci. Pokyny pro použití
vycházejí z našich nejlepších znalostí a nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody, vyplývající z možné

nedbalosti nebo nedodržení postupu. Údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.



SURFAN OPTIC
Čistírenský detergent pro chlorovaná rozpouštědla

s optickým bělením, vhodný pro bílé nebo jemně barevné
oděvy

Charakteristika - směs aktivních čisticích substancí s optickým bělením.
Vlastnosti    - vzhled čirá kapalina

- barva nažloutlá
- vůně charakteristická
- ph při 20 °C 7
- hustota při 20 °C 0,9 g/ml
- bod tuhnutí nižší než -7 °C
- rozpustnost ve vodě nerozpustný
- rozpustnost v PER jasný roztok v každé koncentraci.

Účinky - SURFAN OPTIC vrací barvám jejich přirozenou jasnost
 - vybělí zažloutlé oděvy díky svým bělícím schopnostem.

Použití - lze používat pro bílé nebo jemně zbarvené oděvy. Lze jej používat jen
do stroje při běhu bubnu. Není vhodný pro předdetáš.
Postup - do stroje
- 10-12 g SURFANU OPTIC na 1 kg prádla (nebo 3–5 g na 1 litr rozpouštědla).
Skladování - lze jej skladovat po dobu 2 let. Obal musí být po použití pevně
uzavřen.
Balení - plastový kontejner s objemem 10 - 25 kg.

Katalog. číslo - 710810 = 10 kg  710825 = 25 kg

Pokyny, které se týkají uvedeného výrobku, podávají pouze všeobecnou informaci. Pokyny pro použití
vycházejí z našich nejlepších znalostí a nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody, vyplývající z možné

nedbalosti nebo nedodržení postupu. Údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.
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