
SURFLEAN B
Prací prostředek pro jemné textilie a kůže s ochranným

systémem pro vlákna, vhodné pro mokré čištění

Charakteristika - SURFLEAN B je kombinací vysoce vybrané přírodní
povrchově aktivních látek, enzymů a substancí chránících vlákno.
Vlastnosti    - vzhled viskózní kapalina

- barva slámově žlutá
- vůně charakteristická parfémovaná
- hustota při 20 °C 1,05 g/cm
- ph při 20 °C 9-9,5
- bod tuhnutí -4 °C
- obsah fosfátů bez fosfátů
- biologicky odbouratelné více jak 90 %
- rozpustnost ve vodě velmi dobrá i ve studené vodě.

Účinky - šetří vlákno, rozpouští nečistotu i při lehce mechanickém opracování
- velmi dobrý zjemňovač a zabraňuje zplstnatění
- chrání vlákno a oživuje barvy
- odstraňuje různé druhy skvrn.

Použití - SURFLEAN B se doporučuje pro mokré čištění ve vodě citlivých textilií,
které se za normálních okolností čistí pouze chemicky. Zaručuje vysokou čistotu,
jasné až zářivé barvy. Vhodný pro všechny druhy strojů (za předpokladu, že
mechanické působení je sníženo na 90%). Pro svou dobrou rozpustnost lze s
přípravkem SURFLEAN B prát i ve studené vodě.
Postup - do stroje
- 3-5 gramů SURFLEAN B na litr vody nebo 10-20 g prostředku SURFLEAN B na
kg prádla. Teplota vody: max. 35 ° C.
Skladování - lze jej skladovat po dobu 2 let. Obal musí být po použití pevně
uzavřen.
Uskladnit v suchu a chránit před mrazem.
Balení - pružný PE obal ECOBOX v kartonu odpovídajícím ochraně životního
prostředí s objemem 20 kg. Plastový obal o objemu 10 a 25 kg.
Katalog. číslo - 843010 = 10 kg, 843020 = 20 kg, 843025 = 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.


