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X1 OXY REMOVER

OPIS Odplamiacz do plam ulegających utlenieniu na bazie aktywnego tlenu

WŁAŚCIWOŚCI Bardzo skutecznie usuwa plamy ulegające utlenieniu, np. z herbaty, kawy, wina, krwi, trawy, 
lodów, pomidorów, pleśni itp.
Zmniejsza ilość odpadów i pomaga przedłużyć żywotność tkanin, zapobiegając konieczności 
ciągłego ponownego prania 
Bezpieczny dla białych i kolorowych tkanin

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Produkt gotowy do użytku. Nanieść produkt bezpośrednio na plamę i pozostawić na co 
najmniej 5 minut, ale nie więcej niż 15 minut. W razie potrzeby wetrzeć produkt w plamę 
szczotką. Zamoczyć plamę w zimnej wodzie, a następnie uprać w pralce, korzystając z 
programu używanego zwykle dla danego rodzaju tkaniny.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty bezbarwny płyn
pH: 4,0 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej niewidocznej 
części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur i nie wystawiać na działanie 
światła słonecznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania i 
unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami.

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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N CODE 1814 EAN 8054633830604
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,515 Oz. 18,17
Box x Pit 130
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