
SURFLEAN GREEN ICE
Tekutý prací prostředek pro praní barevně smíšených oděvů

Charakteristika - SURFLEAN GREEN ICE je složený z vysoce vybraných
povrchově obohacených prvků, které v průběhu pracího cyklu chrání barvy.
Vlastnosti     - vzhled průzračná kapalina

- barva průhledně zelená
- vůně charakteristická
- ph při 20 °C 8,5-9,5
- hustota při 20 °C 1,002 g/ml
- bod tuhnutí pod -5 °C
- biologicky odbouratelné více jak 90 %
- obsah fosfátůbez fosfátů
- rozpustnost ve vodě vynikající i ve studené vodě.

Účinky - SURFLEAN GREEN ICE byl záměrně vyvinut pro ošetření smíšených
barevných oděvů a dává možnost praní různých barev dohromady. Jeho zvláštní
složení umožňuje ochranu před zachycením barev a nečistot rozpuštěných ve
vodě a tímto způsobem se zabraňuje opětovnému usazování odstraňované
látky, zachovává brilantní barvy.

Použití - SURFLEAN GREEN ICE najde uplatnění při použití technologie
mokrého čištění a lze ho využít ve velkém i středním průmyslovém sektoru a
rovněž v domácnosti. Je vhodný pro citlivé prací cykly, jak v pračkách, tak i při
ručním praní. Při výběru  pracího programu důrazně doporučujeme řídit se
pokyny uvedených na visačce oděvu. Doporučujeme zodpovědné testování
barviv, pevnosti. Je rovněž třeba vyhnout se praní v případě,  kde je zároveň bílá
s černou, červená a modrá barva.

Postup - do stroje:
-max. teplota 30 °C
-dejte 3-5 gramů SURFLEAN ICE GREEN na 1 litr vody
               - ruční praní:
-dejte 40-50 gramů prostředku SURFLEAN ICE GREEN na 10 litrů vody
- nechejte namáčet asi 10 min, pak vyperte bez drhnutí, dobře vymáchejte bez
ždímání a opatrně nechejte uschnout.



Skladování - lze jej skladovat po dobu 2 let. Obal musí být po použití pevně
uzavřen.
Balení - 2 x 5 plastový kontejner - ECOBOX a plastový kontejner s objemem a
25 kg.
Katalog. číslo -  819210 = 2 x 5 kg, 819225 = 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.


